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Characterizations study ZnO-TiO2 nano rods thick films as
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Abstract
First, ZnO nanorods were successfully synthesized by simple evaporation

method, using single stage controllable horizontal tube furnace and quartz tube
without catalyst. The ZnO nano powder was mixed with (10 and 20%) of TiO2

powder (weight ratio), then ZnO-TiO2 thick films were synthesized using simple,
low-cost efficient screen print technique. The thick films were heated at 500 C˚ for 
one hour to remove the organic binder and any impurities. The prepared thick films
were examined with X-Ray, and FESEM to study the structural and morphology of
the films, the X-ray results show that the films are polycrystalline with sharp and
high intensity peaks indicating high crystalinity of the product. The FESEM pictures
show nanorods with diameters less than 100 nm and several micrometers in length
of ZnO with TiO2 nanoparticles. ZnO-TiO2 device was built up by electroding the
thick films. The I-V characterization of the films were studied in dark and light,
then photo detection parameters were estimated and it was found to be efficient and
high response in UV range detection.
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النانویة التركیب ك كاشف ضوئي ZnO-TiO2 صائص االغشیة السمیكة دراسة خ

الخالصة
باستخدام تقنیة التبخیر (nanorods)الخارصین بتراكیب نانویةفي البدایة تم تحضیر اوكسید 

البسیط باستخدام فرن انبوبي وانبوبة كوارتز بدون عامل مساعد حیث تم تبخیر معدن الخارصین عند 
على التوالي. 10-90م وبوجود غاز االركون واالوكسجین وبنسبة خلط 700درجة حرارة 

الطباعة على الشبكة وھي واستمرت العملیة مدة تم تصنیع اغشیة سمیكة من الخلیط باستخدام تقنیة 
بسیطة وذات كلفة واطئة وفعالة، ان ھذه الطریقة تعطینا اي تصمیم او ابعاد للغشاء وبالتصاقیة جیدة 

م 500بین الغشاء والقاعدة. بعد ذلك تم تسخین االغشیة المحضرة لمدة ساعة وعند درجة حرارة 
ئص التركیبیة و دراسة السطح للتخلص من الرابط العضوي واي شوائب اخرى. تم دراسة الخصا

,X-rayلالغشیة المحضرة بفحصھا ب باجھزة ال  FESEM حیث اظھرت فحوصات الحیود
باالشعة السینیة ان االغشیة ذات تركیب متعدد التبلور مع قمم حادة ذات شدة عالیة مما یدل على 

nanoتبلور جید للمادة، واظھرت صور المجھر االلكتروني الماسح  rods100طار اقل من وباق
نانومتر وباطول مختلفة تصل بضعة مایكومترات ل اوكسید الزنك ان اھذه التراكیب النانویة تعزز 
وتحسن من اداء الكاشف. تم بناء الكاشف الضوئي بعد تقطیب االغشیة وبنفس تقنیة الطباعة على 

ل الكشفیة للجھز حیث الشبكة وتم دراسة الخصائص الكھربائیة في الظالم واالضاءة وحساب العوام
اظھر الكاشف استجابة عالیة كفاءة جیدة في منطقة االشعة فوق البنفسجیة.
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