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Abstract 
Diffusion coating was carried out at 1050 oC for 6 h under argon atmosphere by 
simultaneous Ge-doped chromizing-siliconizing process on low alloy steel type-T22. 
Cyclic oxidation tests were conducted for the uncoated and for the chromizing –
Siliconizing coated steel-T22 alloy at 800 oC . For the Ge-dopded chromizing-
siliconizing coated steel, the cyclic oxidation was carried out in the temperature range 
600-800 oC in air for 100 h at 5 h cycle. The results showed that the oxidation kinetics 
for uncoated steel-T22 alloy in air at 800 oC  follow a breakaway oxidation  and the 
phases present are FeO (Wustite), Fe3O4 (Magnetite) and Fe2O3 (Haematite).  

The oxidation kinetics for chromizing –Siliconizing coated system in air at 800 oC 
was found to be parabolic. Oxide phases that formed on coated system are SiO2 and 
Cr2O3. The oxidation kinetics Ge-doped chromizing –Siliconizing coated system in air in 
the temperature range 600-800 oC was found to be parabolic .Oxide phases that formed 
on coated system are SiO2 and Cr2O3. The Ge addition improves the oxidation resistance 
of low alloy steel.  
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  الخالصة 
ساعة في جـو مـن    6ولمدة   oC 1050 في هذا البحث تم اجراء الطالء االنتشاري في درجة حرارة 

السليكون  لسبيكة الفوالذ المنخفض السبائكية نـوع   –الكروم –غاز االركون بااستخدام نظام الجرمانيوم 
. T22   بشـكل دوري  اجريت اختبارات االكسدة   )Cyclic Oxidation  (  سـبيكة الفـوالذ   علـى

نـوع   سبيكة الفوالذ المنخفض السـبائكية  النوع االول  نظمة الطالءوا T22 المنخفض السبائكية نوع  
T22   /كروم -سليكون  )( chromizing –Siliconizing      ونظام الطالء النوع الثـاني  سـبيكة

– Ge-doped chromizing) .جرمـانيوم   –كـروم   -سـليكون /  T22الفوالذ المنخفض السبائكية 
Siliconizing) 800-600ي الهواء بدرجة حرارة ف oC    سـاعة للـدوره    5ساعة بمعدل  100لمدة

  . الواحدة
بدون طالء يتبـع    T22ان سلوك التاكسد لنظام سبيكة الفوالذ المنخفض السبائكية نوع اظهرت النتائج 

   :كونة هي وان االطوار المت)   breakaway oxidation(التاكسد االنفصالي 
FeO, Fe3O4 and Fe2O3.  

كـروم    -سليكون/   T22ان سلوك التاكسد لنظام النوع االول  سبيكة الفوالذ المنخفض السبائكية نوع 
)( chromizing –Siliconizing     ونظام الطالء النوع الثاني   سبيكة الفوالذ المنخفض السـبائكية

T22  /جرمانيوم  –كروم  -سليكون. (Ge-doped  chromizing –Siliconizing)      هـو قطـع
 SiO2 and Cr2O3  .في الهواء  وان االطوار المتكونه هي oC 800 -600 المكافيء في درجة حرارة

 .  T22سبيكة الفوالذ المنخفض السبائكية ان اضافة الجرمانيوم يؤدي الى تحسين سلوك التاكسد ل
 


