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Abstract 

         In this work the oxidation behavior of both inconel alloy 600 and coated system 
(Pt-modified aluminide coating) was investigated in pure water vapor H2O in the 
temperature range 700 -  900 ºC. The platinum was deposited by electrochemical 
method. Pt-modified aluminide coating was applied to inconel alloy 600 by using single-
step high activity pack cementation method.   The weight gain measurements indicate 
that the oxidation kinetic is parabolic for uncoated and coated alloy. At temperatures 
below 900 ºC  the inconel alloy 600 is less aggravated in water vapor environments 
because it is a chromia former alloy. At 700 ºC, water vapor does not have a significant 
effect on the spalling of oxide scales.    At 900 ºC, water vapor causes spalling of the 
oxide scales during isothermal oxidation of inconel alloy 600.  Therefore, it is concluded 
that this alloy should not be used above 900 ºC in water vapor environments.  Large 
voids were found at the oxide scales-substrate interface and at grains or at grain 
boundaries due to the chromium outward diffusion toward the oxide scales.  
 At 900 ºC, the parabolic rate constant (kp) of the coated system was one order of 
magnitude lower than that for the uncoated alloy. It was concluded that, water vapor 
exhibit little effect on the Pt-modified aluminide coating. Oxide phases that formed on 
coated system are: Al2O3, NiAl2O4, Cr2O3, and NiFe2O4.   
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   االلمنيوم تحت  ظروف بخار الماء– بالتينيوم –اكسدة سبائك االنكونيل 

  الخالصة 

ذات )  inconel 600سبيكة انكونل  (  Superalloysتم دراسة سلوك األكسدة للسبائك الفائقة      
 المؤلف من Coating System سلوك التأكسد لنظام الطالء الى باالضافة Niاألساس من النيكل 

ها  بتقنية يبسرت تم     Pt –Layer و طبقة من البالتين substrate كأساس 600سبيكة االنكونل 
 ثم عوملت باالنتشار الحراري ليتم أخيرا ترسيب األلومنيوم Electrochemicalالطالء الكهروكيميائي 

تم دراسة سلوك األكسدة   . Pack Cementation Techniqueعليها باستخدام تقنية الطالء بالسمنتة 
تشير نتائج . º م700-900 ، عند درجات حرارة هي  H2Oلألنظمة أعاله في وسط و بخار الماء 

 )الغير المطلية والمطلية( 600االنكونل  لسبيكة الدراسة الحالية الى أن السلوك الكيناتيكي العام للتأكسد
، وجد أن بخار الماء ليس ºم 700عند درجة حرارة  . kP  Parabolicيتبع تقريبا قانون القطع المكافئ

 يشير ذلك الى صعوبة استخدام هذه ºم 900ة حرارة عند درج. له تأثير يذكر على تشظية األكاسيد 
  . ºم 900السبيكة في هذه األوساط في درجة حرارة أعلى من 

 للسبيكة المطلية  اقل بمرتبة عشرية واحدة ºم 900 عند درجة حرارة kpأن قيمة ثابت معدل التأكسد 
عند ج الى تكون فجوات كبيرة تشير النتائ.    للسبيكة  غير المطلية kpمن قيمة ثابت معدل التأكسد 

تشير نتائج التحليل .  وذلك بسبب  عملية االنتشار  لعناصر السبيكة كالكروماالرضية/ طبقة أالوكسيد
باألشعة السينية للسبيكة المطلية ظهور أكاسيد الكروم و النيكل اضافة الى أكسيد األلومنيوم كما يلي 

NiFe2O4, , Al2O3 NiAl2O4, Cr2O3.       
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