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  الخالصة

فرايت التي تقف عقبـة فـي   يتضمن البحث محاولة لمعالجة بعض خواص الباريوم   
طريق استخدامه كمادة ماصة للمواجات الرادارية ، والتي تتمثل بارتفاع كلفة استخدامه ورداءة 

كبة جديـدة اساسـها مـن    ارتخواصه الميكانيكية وثقل وزنه، وذلك عن طريق تحضير مادة م
  .الكاؤولين وحشوها من الباريوم فرايت

ص الميكانيكية للباريوم فرايت بشكل كبير جـداً،  وقد تبين انه باالمكان تحسين الخوا
و %) 5(تقريباً عن طريق تحضير مادة تحتوي على %) 49(وتقليل الوزن المستخدم منه بنسبة 

 69.4(من الباريوم فرايت مع متمماتهما من الكاؤولين وذلك بتشكيلها بضغط مقـداره   %)15(
بمعدل تسخين وتبريد منخفضـين  ساعتين لمدة ) م°1150( حرارة وتلبيدها بدرجة) ميكاباسكال

على التوالي ، وتمتلك المادة الناتجة من النسبة االولى معامل انعكاس ) دقيقة/ م° 3(و) 2(هما 
، ومن النسبة الثانية معامل ) ملم2(وسمك ) كيكا هيرتز 10.8(عند تردد قدره ) 0.224(مقداره 

، وبذلك يتم خفض )ملم 2(وسمك ) هيرتزكيكا  10.4(عند تردد قدره ) 0.093(انعكاس مقداره 
  %).75(كلفة استخدام الباريوم فرايت بنسبة تصل الى حوالي 

 
Engineering Requirement Development of Barium Ferrite as 

Absorbent Radar Waves Material 
Abstract 
  

This research is a treatment trying of the Barium ferrite properties which 
obstacle the using its as an absorbent materials for Radar waves. These obstacles 
are the high cost, bad mechanical properties and heavy weight, The solution is 
prepareing a new composite material , its matrix is the kaolin and filled by Barium 
ferrite. 5% and 15% of barium ferrite have enhanced the mechanical properties of 
prepared a samples pressed at 69.4 Mρa and sintered at 1150 C˚ for two hours and 
2ºC/min. and 3ºC/min as a heating and cooling rates respectively. The first 
percentage has a (0.224) reflective index for 0.8 GHz and 2mm thickness and 
(0.093) for 10.4 GHz and 2mm thickness. 
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