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تأثير دانهبندي آمونيوم پرکلرات بر ويژگيهاي مکانيکي پيشرانه
بر پايه رزين گلسيديل آزيد پليمر
+

سعيد بابايي*

مجتمع دانشگاهي شيمي و مهندسي شيمي ،دانشگاه صنعتي مالک اشتر ،تهران ،ايران

چكيده :پيشرانههاي جامد مركب داراي ذرههاي آلومينيوم ( ،)Alآمونيوم پركلرات ( )APو رزين گلسيديل آزيد
پليمر ( )GAPبهعنوان پيشرانههاي پرانرژي در انواع گوناگون موشکها و راكتها بهكار ميروند .انتخاب اندازه
ذرهها و نوع دانهبندي در فرموالسيون پيشرانهها ،با تغيير در گرانروي و ويژگيهاي رئولوژيکي خمير پيشران،
بر ويژگيهاي مکانيکي و عملکردي فراوردهي پاياني تأثير بهسزايي دارد .در اين مقاله افزون بر معرفي كالسهاي
گوناگون پيشرانه با دانهبنديهاي گوناگون ،نمونههاي پيشرانه جامد مركب  Al-AP/GAPتهيه و ضمن مقايسه
ويژگيهاي آنها ،پيشرانه با كالس بهينه معرفي شد .نتيجهها نشان داد كه بهترين ويژگي مکانيکي مربوط به پيشرانه
داراي سه نوع دانهبندي گوناگون از  0۲۲ ،۰۲( APو  ۰۵۲ميکرون) بوده است .ويژگيهاي مکانيکي اين نمونه
در شرايط بهينه با مدول يانگ  0۱/۴مگاپاسکال ( ،)MPتنش تسليم  ،۲/۴4 MPكرنش تسليم  ،%0۰تنش در شکست
 ،۰/۲ MPكرنش در شکست  ،۰۲%چقرمگي  ۰8/8 kJ/m3و سختي  ۱۴ Shore Aبهدست آمد.

واژههاي كليدي :پيشرانه جامد مركب؛ آمونيوم پركلرات؛ گلسيديل آزيد پليمر؛ دانهبندي؛ ويژگيهاي مکانيکي.
;KEYWORDS: Composite solid propellant; Ammonium perchlorate; Glycidyl azide polymer
Grading; Mechanical properties.

مقدمه
مركب()1

(كامپوزيتي) با كاربرد گسترده
پيشرانههاي جامد
در صنايع نظامي از سه جزء اصلي سوخت فلزي ( ،)0-11اكسيدكننده
( )85-58و يك سامانه چسباننده( )10-18( )2درصد وزني همراه
با ساير افزودنيهايي مانند نرمكننده ،عاملهاي پيوندي ،شبکهكننده،
اصالحگرهاي بالستيکي ،كاتاليزگرهاي نرخ سوزش و غيره بسته
به نوع ماموريت ساخته ميشوند ] .[1 ، 2به طور معمول
پيشرانههاي كامپوزيتي داراي مقدار بار جامد بيش از  ٪58شامل
ذرههاي آلومينيوم ( )Alو آمونيوم پركلرات ( )APميباشند.
*عهده دار مکاتبات

در فرايند ساخت اين پيشرانهها نوع ،مقدار ،شکل ،اندازه ذرات و
دانهبندي سوخت فلزي و اكسيدكننده ،نوع و مقدار سامانه
چسباننده همراه با ساير شرايط پخت و فرايند ساخت از عاملهاي
مهم توليد ميباشند [ .]3از آنجاييكه ساختار اجزاي سوخت و
اكسيدكننده متفاوت بوده و روي يك مولکول قرار ندارند درنتيجه
بايستي توسط يك سامانه چسباننده در كنار هم نگهداري شوند.
در اين بين پارامترهاي شکل ،اندازه و دانهبندي ذرات اهميت
خاصي پيدا كرده كه كيفيت (ويژگيهاي مکانيکي و عملکردي)
+E-mail:safnba@gmail.com
)0( Composite propellants
(۰) Binder
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پيشرانه را به شدت تحت تأثير قرار خواهد داد .بنابراين به منظور
بهبود فرايندپذيري و كيفيت فراوردهي نهايي بايستي اندازه و
دانهبندي اين ذرهها بهينه شوند [.]4-8
اندازه و توزيع اندازه ذرههاي تركيب اكسيدكننده با توجه به
مقدار باالي آن در پيشرانه كامپوزيتي ،اثر چشمگيري بر روي
كسر انباشتگي( )1آن دارد .كسر انباشتگي ميزان بار جامدي است
كه داخل يك حجم كمينه فشرده ميشود .در اين زمينه كسر
انباشتگي با تغيير فاكتورهاي بلورينگي ،اندازه و دانهبندي ذرهها و
همچنين بهوسيله بخش چسباننده مورد استفاده تغيير ميكند.
ويژگيهاي رئولوژيکي و ويسکواالستيك پيشرانه نيز به كسر
انباشتگي بار جامد بستگي دارد و بهدنبال آن ويژگيهاي مکانيکي
(مدول يانگ ،استحکام كششي ،كرنش ،چقرمگي و سختي) آن
تحت تأثير قرار ميگيرد .تركيبهاي با خصوصيت فشردهشدگي
بيشتر داراي كسر انباشتگي باالتر ،گرانروي پايينتر و سرانجام
وژگيهاي مکانيکي دلخواهتري ميباشند ].]8-5
براي اولين بار در سال 1۳31ميالدي مالينا( )2از دانشگاه صنعتي
كاليفرنيا پژوهشهاي خود را بر روي روشهاي ساخت و با هدف
بهبود عملکرد پيشرانههاي موشکي آغاز نمود ] .[۳در سال 1۳80ميالدي
مانجاري( )3از مركز فضايي هند براي اولين بار مطالعات بر روي
يکپارچگي( )4فرموالسيون پيشرانههاي پلييورتان را انجام داد ].[10
وي در سال  1۳۳3ميالدي ويژگيهاي مکانيکي پيشرانههاي
كامپوزيتي را بررسي نمود و سرانجام به اين نتيجه رسيد كه ويژگيهاي
مکانيکي دلخواه براي پيشرانههاي پلييورتاني ريختهگري بهصورت
استحکام كششي برابر با  ،1-5 kgf/cm2ميزان كشيدگي 40-80درصد
و مدول اوليه  40-80 kgf/cm2ميباشد ].[11
رزين گليسيديل آزيد پليمر ( )GAPبراي اولين بار در سال
 1۳12ميالدي توسط وان دنبرگ( )8از واكنش سديم آزيد با
پلياپيكلروهيدرين در ديمتيل فرماميد تريال تهيه شد (شکل .)1
 GAPبه دليل داشتن گروهاي انرژيزاي آزيدي در مقايسه با
ديگر رزينها مانند پليبوتاديان با هيدروكسيل انتهايي ()HTPB
داراي دانسيته بيشتر و گرماي تشکيل مثبت بزرگتري است.
اين تركيب با وزن مولکولي متوسط  2000 g/molدر بازهي گستردهاي
از دما مايع بوده و به سادگي در دماي  80-88درجه سلسيوس

با تولوئن ديايزوسيانات پخت شده و به االستومري با ويژگيهاي
مکانيکي متوسط تبديل ميشود ].[12-14
پيشرانههاي بر پايه ( GAPپرشده با بيش از  %10بار جامد)
داراي ايمپالس ويژه باالتري از پيشرانههاي بر پايه رزين HTPB
(پرشده با  %55بار جامد) ميباشند ] .[18شبکه چسباننده بر پايه
 GAPرا ميتوان با افزودن پليمرهاي خطي و انعطافپذير مانند
پلياتيلن گليکول و پليكاپروالكتون بهبود بخشيد .در اين باره
افزايش نرمكننده تأثيري بر واكنش پخت ندارد ولي دماي انتقال
شيشهاي ( )Tgرا تا  -41درجه سلسيوس كاهش ميدهدكه
اين مقدار براي توليد يك پيشرانه غيركشسان مناسب است [.]18-21
در ساخت يك پيشرانه تك كالسه تنها از يك اندازه ذره
اكسيدكننده جامد (به عنوان نمونه تنها 100ميکرون) استفاده ميشود.
پيشرانه دو كالسه حاوي دو اندازه ذره متفاوت از اكسيدكننده و
يك پيشرانه سه كالسه شامل سه اندازه ذره گوناگون ميباشد.
در پيشرانههاي دو كالسه مقدار گرانروي و دانسيته رابطهي وارون
دارند در حاليکه در پيشرانههاي سه كالسه اين مقدارها به يك
حالت بهينه ميرسد ].[18
با كاهش اندازه ذرهها در پيشرانههاي با كالس گوناگون ،رشد
مساحت سطحي ذرهها منجر به افزايش درصد حجمي بار جامد ميشود.
بنابراين در اين پيشرانهها مقدار بايندر كمتري براي مرطوبسازي
پودر جامد بهكار رفته و با افزايش گرانروي مخلوط دوغابي(( )8خمير)،
ويژگيهاي مکانيکي و عملکردي فراوردهي پاياني بهبود مييابد ].[22
تأثير اندازه ذرهها  APدر پيشرانههاي جامد كامپوزيتي
بر چگالي خمير و پارامترهاي بالستيکي نشان ميدهد كه با افزايش
متوسط اندازه ذره ،گرانروي اين خمير كاهش مييابد ].[15
بنابراين ذرهها با متوسط اندازه ذره بزرگتر منجر به فاكتور
شکلپذيري باالتر ،گرانروي پايان اختالط( )1كمتر و نرخ سوزش
پايينتري در فراوردهي پاياني ميشود .در اين راستا استحکام
تنشي پيشرانه كاهش و كرنش آن افزايش مييابد ].[1۳
در اين پيشرانهها دو گريد گوناگون  APAPEP-1و  PCLAP-2از
آمونيوم پركلرات كاربرد گستردهاي داشته كه گريد دوم داراي
ويژگيهاي فشردهسازي بهتر بوده و دانسيته ،ويژگيهاي مکانيکي
و نرخ سوزش را در فراوردهي نهايي بهبود ميدهد ].[11-1۳

)۵( Van denberg

)0( Packing fraction

)۱( Slurry

)۰( Malina

)7( End of mixture

)3( Manjari
)۴( Tailoring
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08 °C, 43 h

سديم آزيد
شکل 9ـ سنتز شماتيك رزين .[93] GAP

مطالعهها بر روي شکل ذرههاي  APدر اين پيشرانهها
نشان ميدهد كه ذرههاي كروي نسبت به ذرههاي غيركروي قابليت
فشردهشدگي بيشتر ،گرانروي پايينتر و زمان ريختهگري()1
بيشتر داشته كه منجر به بهبود ويژگيهاي مکانيکي در پيشرانه
ميشود .زمان ريختهگري مدت زمان در دسترس براي ريختهگري
خمير پيشران تا پيش از فرايند پخت ميباشد ] .[20در اين رابطه،
ارتباط گرانروي خميرهاي گوناگون با زمان ريختهگري نسبت به
اشکال گوناگون  APنشان ميدهد كه در گرانرويهاي بيش از  200پواز،
زمان ريختهگري براي شکل كروي افزايش منظمي دارد .بنابراين
اين افزايش زمان ريختهگري منجر به افزايش زمان پخت ،همگني
بيشتر و بهبود ويژگيهاي مکانيکي در مقايسه با ذرههاي غيركروي AP
ميشود ].[15
در ارزيابي دانهبندي ذرههاي  ،APسرعت سوزش به اندازه
ذرهها و همچنين به دانسيتهي فشردهشدگي بستگي دارد .در اين رابطه
دانسيته بيش از 1/1 g/cm3و گرانروي كمتر از  ۳00پواز مناسب
ميباشند .كمترين سرعت سوزش مربوط به بهكارگيري ذرههاي
درشت در فرموالسيون و بيشترين آن مربوط به دانهبندي
متوسط ـ ريز با نسبت  1:1گزارش شده است .نمودارهاي تنش ـ كرنش
براي يك پيشرانه با اندازه ذرههاي بزرگتر ،ويژگي مکانيکي
ضعيف و نقاط تسليم مشخصتري را نشان ميدهد ].]21-23
در اين پژوهش نمونههاي پيشرانه جامد مركب Al-AP/GAP
با اختالطهاي گوناگوني از ( APبا متوسط اندازه ذرهها  20،100و
 280ميکرون) تهيه و پس از ارزيابي و مقايسه ويژگيهاي
مکانيکي ،پيشرانه با كالس بهينه معرفي ميشود.

متيلآزيريدين فسفين اكسيد ( )MAPOفراوردهي دانشگاه صنعتي
مالك اشتر استفاده شد .نرمكننده دياكتيل آديپات ( ،)DOAعامل
پخت تولوئن ديايزوسيانات ( ،)TDIكاتاليست پخت ديبوتيلن
تين ديالئورات ( )DBTDLو تريفنيل بيسموت ( ،)TPBگستراننده
زنجير دياتيلن گليکول ( ،)DEGشبکهكننده تريمتيلول پروپان (،)TMP
سوخت فلزي آلومينيوم ( )Alو اكسيدكننده آمونيوم پركلرات ()AP
از شركت مرك ( )Merckخريداري شدند.
تجهيزات

تهيه نمونه (به شکل دمبل) و آزمون كشش توسط سامانه
 ZWICK- Z050آلمان بر مبناي استاندارد  ]24[ NATOبا سرعت
 3 mm/minانجام شد .براي انجام آزمون سختي از دستگاه
ديورومتر مدل  OS-2مطابق استاندارد  ASTM D2240استفاده شد.
براي مخلوط كردن اجزاء اوليه از يك هم زن مکانيکي
 Heidolph-RZR2041همراه با راكتور تحت خالء شيشهاي
(فراوردهي كارگاه شيشهگري دانشگاه صنعتي مالك اشتر) استفاده شد.
براي رطوبتگيري مواد از آون  ،Memmert-UNB500براي
گرمادهي در خالء از آون خالء  Heraeusمدل  ،RVT-360براي
خالء كردن در حين اختالط از پمپ خالء Platinum JB-285N
و براي گرمادهي از گرمكن  Heidolph-MR3004استفاده شد.
توزين مواد نيز با استفاده از ترازوي  Mettler-PE6000با دقت
 0/1گرم و ترازوي تجزيهاي  Sartorius- MP6Eبا دقت
 0/1ميليگرم انجام شد.
ساخت نمونههاي پيشرانه

بخش تجربي
مواد شيميايي

از رزين ( GAPجرم مولکولي  )2000 g/molو عامل پيوندي

ابتدا براي حذف حباب در پيشرانههاي توليدي ،اجزاي بهكار رفته
شامل جامدها و مايعها پيش ازاختالط بهوسيله آون خالء
رطوبتزدايي شدند .سپس اختالط مواد در داخل يك ظرف همزن
)0( Pot Life
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در خالء انجام گرفت .براي اين منظور ،مقدار  1/0گرم رزين
در دماي  80 ◦Cروي گرم كن گرما داده شد و در ادامه  0/011گرم TMP
به آن اضافه تا به طور كامل همگن شود .سپس مقدار  0/38گرم
از  DOAبه ظرف اختالط افزوده و بهمدت  10دقيقه بهوسيله
همزن مکانيکي همزده شد و پس از حبابگيري توسط پمپ خالء،
مقدار  0/03گرم  DEGو  0/014گرم  MAPOافزوده شده و همزدن
بهمدت  8دقيقه ديگر ادامه يافت .در ادامه  0/۳گرم  Alافزوده شد
و پس از همزدن بهمدت  18دقيقه ،عمل حبابگيري تکرار شد.
مقدار  3/8گرم تركيب  APدر سه مرحله (در مرحله اول  %80و
در دو مرحله بعد هر كدام  %28وزني) افزوده و مخلوط به دست آمده
در هر مرحله  8دقيقه همزده شد .سرانجام عامل پخت TDI
(به مقدار  0/141گرم) اضافه و پس از حبابگيري دوباره ،خمير
پيشران بهطور پيوسته داخل قالب دمبلي شکل ريختهگري شد.
نمونه بهمدت  1روز در دماي  40 ◦Cداخل آون قرار داده شد
تا پخت آن كامل شود .اين آزمايش براي ساخت  4نمونه پيشرانه
با دانهبنديهاي گوناگون  APمطابق جدول  1انجام شد.
GAP

آزمونهاي کشش و سختي

هر يك از نمونههاي پيشرانه در دو فك دستگاه قرار گرفت
و با سرعت كشش( )1ثابت تا نقطه پاره شدن كشيده شد .با ثبت
دادهها (ميزان نيروي الزم براي كشش و درصد ازدياد طول)
نمودارهاي تنش ـ كرنش براي هر نمونه رسم و سپس پارامترهاي
گوناگون ويژگيهاي مکانيکي مانند مدول يانگ ( ،)Eتنش تسليم (،)m
كرنش تسليم ( ،)mتنش در شکست ( ،)bكرنش در شکست ()b
و چقرمگي محاسبه شد.
در آزمون سختي ،هر نمونه پيشرانه با كمترين ضخامت  8ميليمتر
در محل ويژه سختيسنج قرار گرفته و سوزن فرورونده دستگاه
در نمونه وارد شد .سپس ميانگين مقاومت نمونهها در برابر
اين فرورفتگي با واحد  Shore Aثبت شد.
نتيجهها و بحث
نمودارهاي تنش-کرنش

در اين پژوهش پيشرانههاي كامپوزيتي بر پايه  APداراي
رزين  GAPتهيه شدند .اكسيدكننده  APبا دانهبنديهاي متفاوت
 100 ،۳0 ،20و  280ميکرون در كالسهاي گوناگون  2 ،1و 3
مطابق جدول  1استفاده شد .علت اين انتخاب ،استفاده از
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جدول 9ـ نمونههاي پيشرانهاي با دانهبنديهاي گوناگون.

كد نمونه

اندازه دانهبندي ( APميکرون)

تركيبدرصد

GAP1

100

100

GAP2

۳0

100

GAP3

 280و 100

80-80

GAP4

 100 ،20و 280

38-14-80

دانهبنديهاي متفاوت معمول و ارزيابي ويژگيهاي مکانيکي
در پيشرانههاي به دست آمده و سرانجام انتخاب پيشرانه بهينه
ميباشد .نمودارهاي تنش-كرنش با استفاده از دادههاي سامانه
تنش ـ كشش در شکل  2آورده شده است.
مطابق شکل  ،2نمونه اول ازدياد طول (كرنش) خيلي زيادي را
نشان ميدهد .اين اثر به دليل حضور  APبا دانهبندي  100ميکرون
با كسر انباشتگي پايين ميباشد كه منجر به سطح تماس كمتر
با عاملهاي پيوندي و ساختمان سيستم چسباننده شده و در نتيجه
تنش تسليم و مدول پاييني بههمراه دارد .نمونه دوم بهدليل ريزتر
بودن ذرههاي  APداراي كسر انباشتگي بيشتر بوده كه با افزايش
سطح تماس سامانه چسباننده موجب تنش تسليم بيشتر ،مدول
باالتر و كرنش تسليم كمتري نسبت به نمونه اول شده است.
نمونه سوم داراي دو دانهبندي گوناگون از  APنسبت
به دو نمونه پيش ،تنش تسليم باالتر و ازدياد طول متعادلي را
بهدست آورده است .اين بدان معني است كه اختالط دانهبنديهاي
گوناگون از  APدر نمونه پيشرانه منجر به افزايش كسر انباشتگي
ذرهها شده و در نتيجه استحکام مکانيکي اين نمونه نسبت به
نمونههاي اول و دوم بهبود يافته است .سرانجام نمونه چهارم
پيشرانه در حضور سه دانهبندي گوناگون از  APنسبت به
نمونههاي ديگر تنش تسليم باالتر و ازدياد طول منطقيتري
داشته است .بنابراين با افزايش تعداد كالس در نمونه و افزايش
كسر انباشتگي ،استحکام مکانيکي اين نمونه نسبت به نمونههاي
ديگر بهبود يافته است .به منظور ارزيابي عددي و انتخاب پيشرانه برتر،
ويژگيهاي مکانيکي نمونهها با استفاده از نمودارهاي تنش ـ كرنش
محاسبه و نتيجههاي مربوطه در جدول  2آورده ليست شدهاند.
نتيجههاي مندرج در جدول  2نشان ميدهد با توجه به
افزايش كالس  APدر پيشرانههاي  Al-AP/GAPپارامترهاي
مدول يانگ ،تنش تسليم و چقرمگي در حال افزايش بوده
)0( Strain rate
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تأثير دانهبندي آمونيوم پرکلرات بر ويژگيهاي مکانيکي پيشرانه ...

جدول 4ـ ويژگيهاي مکانيکي * نمونههاي پيشرانه  Al-AP/GAPبا دانهبنديهاي گوناگون.

كد نمونه

دانهبندي
(ميکرون)

مدول
()MPa

كرنش تسليم
()٪

تنش تسليم
()MPa

كرنش در شکست
()٪

تنش در شکست
()MPa

چقرمگي
()kJ/m3

GAP1

100

0/8

40

0/21

88

0/3

4/8۳

GAP2

۳0

1/1

20

0/22

21

0/8

۳/8

GAP3

 100و 280

1/8

21

0/31

21

0/2

10/5

GAP4

 100 ،20و 280

4/18

12

0/4۳

20

0/2

25/5

* ميانگين نتيجهها با  2بار تکرار ()n =2

جدول 6ـ نتيجههاي به دست آمده از آزمون سختي براي نمونههاي گوناگون پيشرانهاي.

كد نمونه

سختي * ()Shore A

GAP1

88

GAP2

88

GAP3

81

GAP4

84

* ميانگين نتيجهها با  3بار تکرار ()n =3
پيشرانه تك گالسهAP-988 m :

() 3

() 9

پيشرانه دو گالسهAP-9888 ،448 m :

() 6

پيشرانه سه گالسهAP-48 ،9888 ،448 m :

() 3

8/4
8/3
8/6

() 6
() 9

تنش )(MPa

پيشرانه تك گالسهAP-18 m :

() 4

8/3

8/4

() 4

8/9
38

48

38

68

48

98

8

8

کرنش ()%

شکل 4ـ نمودارهاي تنش–کرنش براي نمونههاي گوناگون پيشرانه
شامل آمونيوم پرکلرات.

وليکن فاكتورهاي تنش در شکست ،كرنش در شکست و كرنش
تسليم كاهش يافته است .اين نتيجهها نشان ميدهد حضور
آمونيوم پركلرات در دانهبنديهاي گوناگون در نمونههاي پيشرانه
داراي  GAPمنجر به تغيير ويژگيهاي مکانيکي ميشود و درنتيجه
پيشرانه  3كالسه  GAP4با  3دانهبندي  100 ،20و  280ميکرون
از لحاظ ويژگيهاي مکانيکي بهينه ميباشد.
نتيجههاي مربوط به سختي نمونهها نيز در جدول  3آورده
شده است .همانگونه كه ديده ميشود سختي پيشرانهها

علمي ـ پژوهشي

با افزايش كالس دانهبندي  ،APمقاومت بيشتري نسبت به نفوذ
جسم فروشونده از خود نشان داده و سير افزايشي دارد .دليل
اين افزايش ،باال رفتن كسر انباشتگي و دانسيته نمونهها با بهكارگيري
دانهبندي بيشتر  APدر فرموالسيون بوده است.
نتيجهگيري

در اين پژوهش به منظور ساخت پيشرانههاي كامپوزيتي
بر پايه رزين پرانرژي گليسيديل آزيد پليمر ،از اكسيدكننده
آمونيوم پركلرات با دانهبنديهاي متفاوت  100 ،۳0 ،20و 280
در كالسهاي گوناگون  2 ،1و  3مطابق جدول  1استفاده شد.
نسبت فاز جامد به سامانه چسباننده  18به  28در نظر گرفته شد
و به منظور انتخاب پيشرانه با استحکام بهينه ،ويژگيهاي مکانيکي
گوناگون نمونهها ارزيابي و مقايسه شد.
نمودارهاي تنش ـ كرنش بهدست آمده نشان داد كه تنش
تسليم و كرنش تسليم اين پيشرانهها ارتباط زيادي به دانهبندي AP
بهكار رفته در فرموالسيون و همچنين كالس پيشرانه دارد.
در اين زمينه با افزايش كالس پيشرانهاي تنش تسليم افزايش و
كرنش تسليم كاهش يافته است .در اين خصوص كرنش تسليم
نمونه اول (با تك دانهبندي  100ميکرون) برابر  ،%40نمونه دوم
(با تك دانهبندي  ۳0ميکرون) برابر  ،%20نمونه سوم (با دو دانهبندي
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سعيد بابايي

 100/280ميکرون) مساوي  %21و نمونه چهارم (با سه دانهبندي
 )20/100/280ميکرون برابر  %12بهدست آمد.
همچنين محاسبه ويژگيهاي مکانيکي نشان داد كه بهكارگيري
ذرههاي  APاز يك دانهبندي به سه دانهبندي موجب افزايش
محسوس مدول يانگ ،چقرمگي و سختي شده است .همچنين
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كرنش شکست اين پيشرانهها به ويژه در نمونههاي سه كالسه
بهطور محسوسي كاهش يافته ليکن تنش شکست نمونهها
تغيير محسوسي نداشته است.
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