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Abstract 
     Simple and economical technique was used for synthesis of carbon 
nanomaterials without using vacuum equipment. The used technique implied an 
arc discharge between two pure graphite rods with different diameters submerged 
in deionized water at room temperature. These were also investigated with a new 
type of metal catalyst process for the first time. Plasma arc discharge was 
produced using D.C power supply with current (30-90 amp.) and voltage (30-
50volt). The nanomaterials were produced in the form of nanoparticles (floated), 
nanotubes and nanofibers (sank), and carbon nanocolloidal (dispersed) through the 
water. The results of these experiments were examined by high resolution optical 
microscope, scanning electron microscope SEM and transmission electron 
microscope TEM. The results revealed different types of carbon nanomaterials. 
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تحضير مواد نانوية في الماء ال�أيوني مع وبدون محفز بتقنية قوس التفريغ 
  الكھربائي

 الخ�صة
ة لتحضير مواد كاربونية نانوية وبدون ا�س�تعانة ب�إجھزة تم إستخدام طريقة بسيطة وإقتصادي       

تحوي التقنية المستخدمة قوس التفري�غ الكھرب�ائي ب�ين قطب�ين م�ن الكرافاي�ت النق�ي . تفريغ الغازات
ت��م إس��تخدام أقط��اب م��ن . ذات أقط��ار مختلف��ة مغم��ورة ف��ي م��اء ,أي��وني بدرج��ة ح��رارة الغرف��ة

المع��دني للتح��ري ع��ن التراكي��ب الناتج��ة وب��نفس تقني��ة  الكرافاي��ت محش��وة بن��وع جدي��د م��ن المحف��ز
تم توليد القوس الكھربائي با�ستعانة بمجھز ق�درة مس�تمر ذي تي�ار يت�راوح ب�ين . القوس الكھربائي

كان��ت الم��واد الكاربوني��ة الناتج��ة . فول��ت)  50-30( وبف��رق جھ��د يت��راوح ب��ين , أمبي��ر)  30-90(
وألي�اف كاربوني�ة نانوي�ة مترس�بة ف�ي قع�ر الحاوي�ة وع�الق مصنفة كجزيئات نانوية طافي�ة وانابي�ب 

تم فحص التراكيب الناتج�ة م�ن التج�ارب ب�المجھر البص�ري ع�الي . كاربوني نانوي عالق في الماء
لق�د أظھ�رت نت�ائج ھ�ذه . والمجھر ا�لكترون�ي الماس�ح والمجھ�ر ا�لكترون�ي الناف�ذ, القدرة التحليلية

  المواد الكاربونية النانوي الفحوصات أشكال عديدة مختلفة من
  
  
  
  
  
  
  
  
  


