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ABSTRACT 

Differential Thermal Analysis (DTA) and high frequency (HF) coil 
measurement were carried out in present work in order to measure the 
liquidus temperature of some austenitic and duplex stainless steel samples 
made by different steel companies in Sweden. A good agreement between the 
measured and thermal calculated values using Thermo-Calc software 
(Appendix 1) was found. The liquidus model used 1986 shows a lower value 
for most of these alloys. When the nitrogen gas used as an inert gas, the 
nitrogen content increased in the alloys because of the increasing of nitrogen 
solubility at high temperature. On the other hand, the nitrogen content 
decreased in the alloys when the argon used as an inert atmosphere because of 
the different partial pressure of nitrogen between the liquid alloy and the 
atmosphere. This changing has an effect on the microstructure and liquidus 
values especially in high nitrogen content alloys. 
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 حساب درجة حرارة السيولة للفوالذ المزدوج والمقاوم للصدأ االوستنايتي

 
 الخالصة

 ذو التردد العالي الفرن الحثيو  (DTA)تم استخدام التحليل التفاضلي الحراري في هذا البحث
(HF)  والفـوالذ الفوالذ المقاوم للصـدا االوسـتنايتي    نماذجلقياس درجة حرارة السيولة لبعض 

 في مهم تأثير لها ممامختلفة سويدية  مصنعة من قبل شركات  (duplex) المزدوجالمقاوم للصدا 
حققت النتائج العملية توافقا جيـدا   .المستمرة السباكة بطريقة للصدأ المقاوم الفوالذ تصنيع عمليات

في حين اظهـر موديـل   ). ١(مع القيم المحسوبة باستخدام برنامج الثرموكالك المبينة في الملحق 
عند استخدام النتـروجين كغـاز خامـل    .قيم اقل لمعظم هذه السبائك١٩٨٦السيولة المستخدم عام 

في السبيكة وذلك لزيـادة ذوبانيـة    لحماية المنصهر من االكسدة لوحظ ان نسبة النتروجين تزداد
من ناحية اخرى لـوحظ انخفـاض فـي    . غاز النتروجين في الفوالذ عند ارتفاع درجات الحرارة

نسبة النتروجين في السبائك الحاوية على نسبة عالية من النتروجين عند استخدام االركون كغـاز  
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هذا التغييـر اثـر بصـورة    .خامل وذلك الختالف الضغط الجزيئي للنتروجين للسبيكة والمحيط
واضحة على التركيب المجهري وكذلك نتائج حساب درجة حرارة االنصـهار للفـوالذ المقـاوم    

  .للصدا الحاوي على نسبة عالي نسبيا من النتروجين


