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Abstract 
      In this work, a new glass-ceramic coating has been developed and applied, as a single 
coat without prior chemical treatment of the surface, by using the dipping technique on 
metal substrate. the coating are designed for application on varies grades of low alloy 
steel, the selected substrate was low carbon low alloyed steel with (0.2)%C. Various heat 
treatments at temperatures ( 500,550, and 600˚C ) at different times (60 & 120)min and 
with quartz addition in the range (0-15)% were used to obtain a glass-ceramics that have 
the optimum coating properties. These coating have been characterized by x-ray 
diffraction analyses and the results showed presence of a number of microcrystalline 
phases which are formed during the heat treatments. The results of corrosion resistance 
tests indicated that the acid resistance was greatly improved by addition of quartz into 
enamel frit but at same times decreased the alkali corrosion resistance, while the heat 
treatments improved both acid and alkali resistance for all cases, this is attributed to the 
formation  of complex network from crystalline phases. The results also indicated that the 
heat treatment at 600˚C for 120min with 15% quartz addition brought the optimum 
values for acid resistance property which are improved by 86.66%, while the optimum 
values for alkali resistance property was brought with free quartz added samples which 
were treated at 600˚C for 120min. Mathematical modeling is implemented and regression 
equations are obtained by using ( SPSS ) software to predict the experimental data for 
acid and alkali corrosion rate. Comparing the predicted and measured values gives high 
prediction accuracy. The accuracy of prediction has been  (82.58%, and 96.7%) for acid 
and alkali resistance properties respectively.  
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والمعاملة الحرارية على خواص التآكل للطالء  كوارتزتأثير إضافات ال دراسة ونمذجة

 السيراميكي
 الخالصة
في هذا البحث، تم تطوير طالء سيراميك زجاجي جديد، وتمت عملية الطـالء بـدون معاملـة            

وتم تصـميم الطـالء السـتخدامه    . كيميائية مسبقة للسطح، باستخدام تقنية التغطيس على المعدن األساس
ـ    .لكافة أنواع الفوالذ ألسبائكي ) 500 ,550 ,600(ة  تم إجراء التعامل الحراري عند درجـات حراري

-15(دقيقة مع إضافة كوارتز بنسبة تتراوح بين  ) 60 & 120(درجة مئوية وعند فترات زمنية مختلفة 
 .للحصول على سيراميك زجاجي ذو خواص طالء عالية )% 0

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Eng. & Tech. Journal, Vol. 29, No.12, 2011                 Studying and modeling the effects of quartz    
                                                                                            Addition and heat treatment on corrosion   
                                                                                                 Properties of ceramic coating                                      

  
 

2565 
 

وبينت النتائج وجـود عـدد مـن    التحليل باألشعة السينية  وتم التعرف على األطوار المتبلورة باستخدام 
أظهرت النتائج أن أضافت الكـوارتز تحسـن     .خالل المعاملة الحرارية  والتي تكونت وار المتبلوةاالط

بصورة كبيرة مقاومة الحوامض لكن في نفس الوقت تقلل من مقاومة القواعد، بينما المعاملـة الحراريـة   
وذالـك بسـبب   .اتؤدي إلى تحسين كال من مقاومة الحوامض والقواعد في جميع الحاالت التي تم دراسته

األطوار المتبلورة المعقدة والتي تؤدي إلى زيادة مقاومة التآكل في  األوسـاط الحامضـة    من شبكةتكون 
   .والقاعدية

دقيقـة مـع إضـافة     120وبة  لمـدة  ئمدرجة  600بينت النتائج أيضا انه بالتعامل الحراري عند       
، %86.66يتم الحصول على القيم المثلى لمقاومة الحوامض والتي تحسنت بمقدار % 15الكوارتز بنسبة 

المثلى لمقاومة القواعد في العينات الخالية من إضافات الكوارتز بعد إجـراء   بينما تم الحصول على القيم
تم أيضـا اسـتخدام موديـل رياضـي و تـم       .دقيقة 120لمدة  مئويةدرجة  600التعامل الحراري عند 

لغرض التنبؤ بالبيانات المختبرة والتي تكونت  )SPSS(حصول على معادالت انحدار باستخدام برنامج ال
بينت النتائج من خالل المقارنة بين القيم المتنبئة والحقيقية إن هذا البرنامج يعطـي دقـة   . لخواص الطالء

لحـوامض والقواعـد علـى    لمقاومة ا% )  96.7، و %82.58(فقد كانت دقة التنبؤ بمقدار . تنبؤ عالية
 .التوالي
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