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Abstract 

      Carbon nanostructures (CNTs) have been prepared by a Hydrothermal deposition 

technique based on the polymer Polyethylene glycol (PEG) dissolved in water and 

Ethanol alcohol of a new carbon sources materials mixed with (PdCl2) as a catalyst 

mixed with Sodium hydroxide (8gm NaOH) using Parr reactor at temperature 

(190°C) and forming the hybrid composite material  (TiO2/Pd/MWCNTs) by the 

same way. Thence, deposited heterojunction material (TiO2/Pd/MWCNTs:n-Si) using 

the Pulsed Laser Deposition Technique (PLD), on the substrate of n-silicon wafer. 

The obtained (MWCNTs & TiO2/Pd/MWCNTs) are investigated by scanning 

electron microscope (SEM), X-ray diffraction (XRD) and X-ray Photo-electron 

Spectroscopy (XPS). Normal MWCNTs are formed multi-walled carbon nanotubes 

(MWCNTs) and carbon nanosheets (CNSs) but in little bit amount. MWCNTs  were 

obtained as main products with lengths of (1.6–3 μm) and diameters of (30-60 nm) 

could be synthesized at as low temperature as  (190°C). Deconvolution of the (C1s ) 

peaks which characteristic of C-C bonds, showed a main peak at (284.96 and 285.04 

eV) with total amount (74.96 and 30.64 at%) for the product of MWCNTs and 

TiO2/Pd/MWCNTs composite respectively. Current – voltage characteristics of 

heterojunction showed that forward bias current change exponentially approximately 

with applied voltage at dark and this agreement with tunneling–recombination model. 

Also (I-V) characteristics under illumination of TiO2/Pd/MWCNTs heterojunction 

deposited on p-Si substrate (η=10.5) efficiency in Solar Cell. 

Keyword: Carbon Nanotubes, Hybrid Materials, Hydrothermal Technique, Pulsed 

Laser Deposition (PLD). 

توليف المادة المركبة  ثنائي اوكسيد التيتانيوم/البالديوم/مركبات الكاربون النانوية المتعددة 

ترسيبها على شرائح السليكون السالبة لتكوين المفرق الجدران بطريقة الهايدرو حراري و

 المهجن بطريقة الترسيب بالليزر النبضي
: ةالخالص  

 Hydrothermal)حضير الكاربون النانوي المتعدد األشكال باستخدام تقنية الهايدرو حراري تم ت

Technique) بولي إيثيلين كاليكول( المعتمدة على البوليمر-PEGالمضاف إلى الم ) اء وكحول
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من هيدروكسيد  (8gm)و  (PdCl2)اإليثانول كمصدر آخر للكاربون مخلوطاً مع محفز للتفاعل وهو 

الصوديوم مع نقل المواد المتفاعلة إلى داخل عبوة مصنوعة من الستيل عالي الضغط ومحكمة اإلغالق 

وين المادة اضافة الى تك (190ºC)وبواسطة محفز أو عامل مساعد للتفاعل عند درجة حرارة 

. عندئذ تم ترسيب أغشية المفرق المهجن بواسطة نفس التقنية (TiO2/Pd/MWCNTs)المتراكبة 

(TiO2/Pd/MWCNTs:n-Si)  السليكونبواسطة تقنية الترسيب بالليزر النبضي على قواعد من  .

 & MWCNTs)ُدرسْت خواص كل من المواد )الكاربون النانوب االنبوبي والمادة المتراكبة

TiO2/Pd/MWCNTs)  بواسطة المجهر االلكتروني الماسح وحيود األشعة السينية وفحص(XPS) 

. أظهر فحص المجهر اإللكتروني الماسح تكّون أشكال الكاربون )أألنابيب ، الصفائح لكن بكمية قليلة( 

فحص ( لقطر األنبوب الكاربوني النانوي . كما أظهر nm 60-30و بمعدل ) (μm 3–1.6)بأطوال 

(XPS)  عند تحليل مكونات العينات أن قمم اوربيتال الكاربون(C1s)  لآلصرة(C-C)  كانت عند

 (%at 30.64)و  (%at 74.93)وبمحتوى كلي   (eV 285.04)و  (eV 284.96)طاقة الربط 

 –بينت قياسات تيار على التوالي .  TiO2/Pd/MWCNTsوللمادة المتراكبة  MWCNTsلمنتج 

حياز األمامي عند الظالم يتغير تقريبا اسياً مع الفولتية المسلطة و المفرق تتطابق مع جهد  إن تيار االن

جهد عند اإلضاءة إن المفارق المهجنة  –انتفاق. وكذلك بينت قياسات  التيار  -نموذج إعادة االتحاد

تكون  n-Siعند درجة حرارة الغرفة على أساس من  (TiO2/Pd/MWCNTs)المحضرة من أغشية 

. (% 10.5)ات كفاءة جيدة وأفضلها عند النسبة ذ

الكاربون األنبوبي النانوي وأشكاله ، المواد المتراكبة ، تقنية الهايدرو حراري ، الكلمات المفتاحية:  

 . تقنية الترسيب بالليزر النبضي




