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دراسة التركيب البلوري لفرايت الباريوم  
المطعم باوكسيد التيتانوم 

 
 محمد صالب حمزة   .د

 مدرس 
فاضل عطية جياد          .د

  استاذ مساعد

الجامعة التكنموجية  _ قسم هندسة المواد
العراق      -بغداد

: الخالصة 
تم تحضير مسحوق فرايت الباريوم من مسحوقي اوكسيد الحديديك واوكسيد الباريوم 

   وتم تشخيصو بحيود االشعة السينية حيث اظير BaO.6Fe2O3بالنسب المعروفة 
الطور السداسي ومن ثم تم تطعيمو بنسب مختمفة من اوكسيد التيتانيوم 

(TiO2)(0.9,0.75,0.5,0.25) %  900)وباستخدام درجات حرارة تمبيد مختمفة من-
حسبت . درجة مئوية وكذالك تم الحصول عمى الطور السداسي لمنموذج النيائي  (1200

 . الكثافة لمنماذج بطريقة االزاحة
 

المقدمة 
مع واحد او اكثر من  (6:1)يتكون طور الفرايت من اتحاد اوكسيد الحديديك بنسبة 

 وتحضر اغمب ( Ba,Zn,Cd,Mg,Mn )اكاسيد الفمزات االنتقالية ثنائية التكافؤ مثل 
انواع الفرايت من مول واحد من اوكسيد الحديديك مع مول واحد من احد اكاسيد ىذه 

من ابرز االمثمة عمى ىذة المواد ىي فرايت الباريوم حيث يمتمك الصيغة . الفمزات
 .  BaFe12O14 أو BaO.6Fe2O3الكيمياوية 

يعتبر ىذا الفرايت من ابسط االنواع النة يحتوي عمى نوع واحد من االيونات الثنائية 
 ,2]التكافؤ بينما عرف الفرايت الحاوي عمى اكثر من واحد بالفرايت المركب او المخموط 

5, 6] .
 وكذلك فرايت الكوبمت والسيترونيوم ]5[يمتمك فرايت الباريوم بنية سداسية الشكل

 كذلك يمتمك ىذا الفرايت ]1[ويعتبر المادة السيراميكية الرئيسية لصناعة المغانط الدائمية 
كبقية االنـــواع االخرى خواص ميكانيكية غير جيدة مثل مقاومة الشد ومتانة الكسر 

 وبالرغم من امتالك فرايت ]5[والصالبة المنخفضة باالضافة الى مقاومة البمى الضعيفة 
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 بالمقارنة مع المواد المعدنية فانة ]5[ ( g/cm3 4.9 )الباريوم لكثافتة المنخفضة بحدود 
يعد من المواد السيراميكية الثقيمة عند مقارنتيا بمنتجات االطيان والمواد السيراميكية 

 اال انة ال 1500ºCرغم امتالك فرايت الباريوم درجة انصيار عالية تفوق . االخرى
لرداءة خواصيا الميكانيكية وكذلك فقدانةخواصة  يصنف ضمن المواد الحرارية 

المغناطسيية ولغرض تحسين خواصة العزلية والمغناطسيسة وكذلك زيادة عممية 
-CoO   االمتصاص لمموجات الرادارية تضاف اليو االكاسيد من الكوبمت والقصدير 

SnO2 [1] . حيث وجدت الخواص العزلية تناقص مع زيادة نسبة ىذة االكاسيد المضافة
 وعند اضافة اكسيد المنغنيز Coercive))و التي بدورىا تؤدي الى نقصان القوة القيرية 

 حيث ان ( GHz )[7]الى الفرايت فانيا تعطي تموية جيدة عند معدالت الترددات العــالية 
فرايت الباريوم يستعمل كمادة خاصة لمموجات الرادرية مباشرة او بعد اجراء مجموعة من 

 ىناك نوعان من [4]العمميات التحويرية عمية بيدف تحسين خواصة وتسييل التعامل معو 
 والتي تحول (True absorption )تنقيات االمتصاص االولى ىي االمتصاص الحقيقيي 

 Multicone )الطاقة السـاقطة الى حرارة والثانية ىي سندويج ماص متعدد الثقوب 

Sandwich Absorber ) والذي يعكس الموجة عمى سطح السندويج وان ىذة الحالة ىي 
ذات حزمة ضيقة من الترددات حيث يتم تصميم عدة طبقات وبتردات مختمفة لكي تجعميا 

ييدف البحث الى دراسة التركيب البموري لفرايت . [2,8]تعمل بحزمة واسعة من الترددات 
. الباريوم بعد تطعيمو بأوكسيد التيتانيوم 

: الجانب  العملي 

  المواد المستخدمة
.   شركة فرنسية% 99 بنقاوة Fe2O3اوكسيد الحديديك 
 % 99 بنقاوة BaOاوكسيد الباريوم 

  %99 بنقاوة TiO2اوكسيد التيتانيوم 

 .( PVA )بولي فينول الكحول 

 شمع البرافين 

 حاويات سيراميكية

 .  ىي مواد كيميائية مستوردة و مثبت عمييا نسبة النقاوة3و2و1ان المواد في الفقرة 

  المعدات المستخدمة
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. ( Ball mill )معدات طحن  وخمط - 1
. قالب معدني- 2
. مكبس ىيدرولكي- 3
.  درجة مئويةºC 1200أفران تصل إلى  - 4
. ةجياز حيود األشعة السيني- 5
. جياز قياس الحجم الحبيبي - 6

  طريقة التحضير
تم سحق كل من اوكسيد الحديديك  والباريوم والتيتانيوم بواسطة كرات من - ا

 بطريقة سيت من المناخل ةااللومينا النقية لفترة طويمة ومن ثم تم فرز األحجام الحبيبي
 ( . (µm 25+الى   (53µm-)لغرض الحصول عمى الحجم المطموب المحدد  من 

    ( 0.25 ,0.9,0.75,0.5 )تم وزن النسب المطموبة من اوكسيد التيتاتيوم - ب
 .وأضافتيا إلى خميط اوكسيد الحديديك والباريوم

.   ساعات6وضعت جميع المواد في حاوية ومزجيا بالكرات لفترة - ج
 كمادة رابطة لغرض المساعدة في عممية PVA من ( % 2-1 )أضافة نسبة - د
.  التشكيل
.  ( mm 30 )شكمت العينات عمى شكل قرص بقالب - ىـ
 min up to/تم تمبيد النماذج حسـب البرنــامج التالي وىي عمميــة التمبيد األولى - و

900 ºC ( Soaking Time 5 Hrs )  º2.  

 وبأسماك ( mm 30 )أعادة سحق المادة وتشكيميا عمى شكل أقراص بقطر- ز
. مختمفة

: تمبيد ىذه األقراص حسب الطريقة االتية  - ح
/min up to 900 ºC ( Soaking Time 5 Hrs ) º3 

and then cooling at 5 ºC/min 
النتائج والمناقشة    
والذي يمثل التدرج الحبيبي لممسحوق الخاص  (1)     يالحظ من الشكل رقم 

من اوكسيد التيتانيوم حيث يظير أن معدل الحجم % 0.9بفرايت الباريوم والمطعم بنسبو 
 مايكرون وأن توزيع الحجم الحبيبي منتظم حيث يبدو أن لو تأثير 8.66الحبيبي ىو بحدود 

مباشر لمحصول عمى تجانس تام لمركب فرايت الباريوم حيث كمما كان الحجم الحبيبي 
ناعم يتم الحصول عمى نماذج متجانسة وبالتالي الحصول عمى الخواص المطموبة 



 

 

 2008، 15، م1عمجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث الهندسية 

92 

يبين نتائج فحص الحجم الحبيبي لمسحوق فرايت الباريوم المطعم بنسبو  (1)والجداول رقم 
. من اوكسيد التيتانيوم% 0.9

   وجد أن  كثافة النماذج لفرايت الباريوم والنماذج المطعمة بنسب مختمفة من 
 ولم تتاثرالنماذج g/cm3 4.81اوكسيد التيتانيوم باستخدام طريقة اإلزاحة الفرايت بحدود 

المطمة ويحتمل ذلك بسبب الكميات الصغيرة المضافة من  اوكسيد التيتانيوم والذي كثافتو 
. اقل بكثير من كثافة فرايت الباريوم

لقد كانت طريقة التحضير دقيقة لمحصول عمى ىذة النماذج بعد سمسمة من التجارب 
 درجة مئوية حيث تم 1200 درجة مئوية الى 900وبدرجات حرارة مختمفة  ابتداءًا من 

 % 0.9درجة مئوية وبنسبة 1100الحصول عمى الطور الحقيقي لمفرايت عند درجة حرارة
 من ºC 1200من اوكسيد التيتايتوم وبعد ىذة الدرجة بقي الطور مستقر عند درجة حرارة  

من اوكسيد  % 0-9والذي يمثل حيود األشعة السينية لنموذج  ( 2)مالحظة  الشكل رقم 
 درجة مئوية حيث نجد ان التفاعل لم يكتمل حيث بدء ظيور 1000التيتانيوم وممبد بحرارة 

بسبب انخفاض درجة حرارة التمبيد  % 50طور اوكسيد الحديديك بصورة كبيرة تصل الى 
1050ºC يالحظ أن طور اوكسيد الحديديك بدأ باالختفاء أي ان عممية التفاعل لتكوين 

 .  ( 3 )الفرايت ازدادت وىذا مايبينو الشكل رقم 
يالحظ أن الطور  .1080ºCعند درجات الحرارة العالية ابتداء من درجة حرارة 

اوكسيد الحديديك اختفى تمامًا وبقى فقط طور فرايت الباريوم حيث تمت مقارنو مع 
(cards -  ASTM)  ( . 4)وكانت مطابقة كما نالحظ في الشكل رقم

 0.25فيو يمثل مخطط حيود األشعة السينية لنموذج مطعم بنسبو  (5)  الشكل رقم 
 درجو مئوية حيث اختفى طور اوكسيد الحديديك تمامًا وكذلك 1080وعند درجو حرارة % 

أما الشكل رقم  . (7,6)والموضحين في الشكمين  % 0.75، % 0.5إلى النسب األخرى 
 درجو مئوية حيث بقي الطور 1200عند درجو حرارة  % 0.9فيو يمثل نموذج بنسبو  (8)

. السداسي لمفريت مستقر 
   تالقي عممية تحضير فرايت الباريوم صعوبة في درجات الحرارة العالية بسبب  

 . تبخيره بسيولو لمحصول عمى طالء بأسماك مختمفة
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نتبئج فحص انحجى انحبيبي (1رقى )جدول  
 

النسبة المئوية   الحجم األكبر من
 % 20 مايكرون 4.45
% 40 مايكرون 5.92
% 60 مايكرون 7.99

% 80 مايكرون 11.38
% 100 مايكرون 25.1

 مايكرون 8.66المعدل 
 

 

 

 

 

 

 

انتوزيع انحبيبي نهببريوو فرايت انًحضر  (1)شكم 
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ين أوكسيد انتيتبنيوو  % 0.9حيود األشعت انسينيت نهنًوذج  (2)شكم 

 درجت يئويت  1000 وانكوبهت بدرجت حرارة 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ين أوكسيد انتيتبنيوو  % 0.9حيود األشعت انسينيت نهنًوذج  (3)شكم 

 درجت يئويت  1050 وانكوبهت بدرجت حرارة 
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ين أوكسيد انتيتبنيوو  % 0.9حيود األشعت انسينيت نهنًوذج  (4)شكم 

 درجت يئويت  1080 وانكوبهت بدرجت حرارة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ين أوكسيد انتيتبنيوو  % 0.25حيود األشعت انسينيت نهنًوذج  (5)شكم 

  درجت يئويت 1080 وانكوبهت بدرجت حرارة 
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ين أوكسيد انتيتبنيوو  % 0.50حيود األشعت انسينيت نهنًوذج  (6)شكم 

  درجت يئويت 1080 وانكوبهت بدرجت حرارة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ين أوكسيد انتيتبنيوو  % 0.75حيود األشعت انسينيت نهنًوذج  (7)شكم 

  درجت يئويت 1080 وانكوبهت بدرجت حرارة 
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ين أوكسيد انتيتبنيوو  % 0.9حيود األشعت انسينيت نهنًوذج  (8)شكم 

  درجت يئويت 1250 وانكوبهت بدرجت حرارة 
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Abstract: 

Barium Ferrite powder has been prepared from ferric oxide and 

barium oxide as BaO.6Fe2O3.XRD used to show the hexagonal 

phase of the system . Different percentages (0.9, 0.75,0.5,0.25)  % of 

Titanium oxide (TiO2) have been used for doping, again hexagonal 

phase has been appeared. Density calculated by displacement 

method.  

 


