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Synthesis of Carbon Nanotubes Growth Using 
FeCl3 / Ethanol Catalyst by CVD Method 
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ABSTRACT 
Carbon nanotubes (CNTs) were grown by chemical vapor deposition (CVD) 

method. FeCl3 was used as the precursor of iron which acts as the catalyst 
.Solution of FeCl3 in ethanol at concentration of (0.05 mole/litter) has been 
chosen. Silicon (100) substrates were spin- coated with the prepared catalyst 
solution (FeCl3) .Carbon nanotubes were grown on Si (100) substrate coated with 
catalyst in tube furnace using argon and acetylene gases at temperature of 750°C 
for 30 minutes. The structures of the produced material were characterized with 
Raman spectroscopy and FESEM. Raman spectra showed MWCNTs with the 
presence of radial breathing mode (RBM) at low frequency. The morphology of 
carbon nanotubes called noodles–like CNTs with an average diameter of 45nm 
was observed with FESEM micrograph. 
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 دراسة نمو الكاربون االنبوبي النانوي باستخدام 
االيثانول بطريقة الترسيب بالبخار الكيمياوي\ كلوريد الحديديك -عامل مساعد  

 

 الخالصة
استخدمت مادة ). CVD(تنمية انابيب الكاربون النانوية بطريقة الترسيب بالبخار الكيمياوي تم اجراء 

تم تحضير محلول كلوريد . مساعددر لعنصر الحديد والذي يعتبر كعامل كمص) FeCl3(كلوريد الحديديك 
ان .  كقواعد من السليكوننظيفة استخدمت شرائح . لتر/موِل 0.05الحديديك باذابته بااليثانول وبتركيز 

تنمية انابيب  تم.الطالء المغزلي بطريقة المحضرسابقا ها في المحلولتهذه القواعد السليكونية قد تم تغطي
الكاربون النانوية على السليكون المطلي بالمحفز في فرن انبوبي مستعمال غاز االركون وغاز االستيلين 

مطيافيـة   تم تشخيص المركبات الناتجة باسـتخدام . دقيقة  30درجة مئوية ولمدة  750حرارة  ةوبدرج
وجـود   رامـان طيف  اظهر.  )(FESEM المجهر االلكتروني الماسح ذات االنبعاث المجالي رامان و
ع وجود نمط التوزيع النصف قطـري  م )(MWCNTsذات الجدران المتعددة النانوية الكاربون انابيب 

)(RBM  انابيـب  مايسـمى ب تكون اشكال المجهر االلكتروني الماسح اظهرت لقد  .التردد الواطئ عند
  . نانومتر 45داره وبمعدل قطر مق .)نودلز( المعكرونةشكال حد االمشابهة ال –الكاربون النانوية 
  . يكمحفز كلوريد الحديد، بالبخار الكيمياوي الترسيب ، انابيب الكاربون النانوية: الكلمات المرشدة
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