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: چكيده 

 به بررسي ميزان افزايش هدايت الكتريكي الياف به كمك كامپوزيت كردن آنها با نانو در اين  پروژه ،

يتي ميزان رسانايي الياف نانو كامپوز. تيوب هاي كربني و روش هاي مختلف توليد ، پرداخته ايم 

 كربن نانو تيوب با فرآيند ذوب ريسي و همچنين – كربن نانو تيوب و پلي استر –پلي پروپيلن 

 كربن نانو تيوب كه به روش - كربن نانو تيوب و پلي آنيلين –الياف نانو كامپوزيتي پلي وينيل الكل 

دهي الياف با عالوه بر اين روش پوشش . ترريسي توليد گرديده اند مورد بررسي قرار گرفته است 

پلي استر ، پنبه و مخلوط  كربن نانو تيوب براي نخ هاي پلي پروپيلن ،–محلول پلي وينيل الكل 

تغييرات در خواص مكانيكي و . نايلون جهت القاء خاصيت رسانايي به آنها بيان شده است / پشم 

 پوشش دهي و عمل آوري با مرفولوژي الياف با افزايش كربن نانو تيوب به ساختار آنها و يا با فرآيند

 و  ميكروسكوپ نوري آناليز �� كرنش ، ميكروگراف –اسيد با استفاده از منحني هاي تنش 

.  گرديده است 


