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S t r e s z c z e n i e  

Zaprezentowano test ISO 11439, A11,2, wyznaczania odkształcenia resztkowego kompozy-
towego zbiornika typu CNG–3, wzmocnionego włóknem węglowym. Wyniki badań są bar-
dzo waŜnym źródłem informacji dla projektującego zbiornik. Zaprezentowano takŜe niestan-
dardowe badania wpływu karbu na wytrzymałość zmęczeniową zbiornika. Wyniki badań 
podwaŜają zasadność testu zgodnie z ISO11439 oraz wskazują na znaczny zapas wytrzymało-
ści zbiorników typu CNG-3 w razie powaŜnego uszkodzenia kompozytu a takŜe nie eksplo-
dowania w razie utraty szczelności w sposób zmęczeniowy. 
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pręŜanie, test wpływu karbu, aspekt bezpieczeństwo. 

A b s t r a c t  

The paper presents tests of ISO 11439, A11,2, to the residual deformation of CFR pressure 
vessel, for CNG storage (type-3). The results are giving very important information for com-
posite vessel designer. The paper presents non-standard flaw tests and its influence (flaw) on 
fatigue life of CNG vessel. The tests results undermine flaw test according to the ISO 11439 
regulation and show for an significant reserve of durability for CNG type 3 vessels in case of 
serious damage in composite layer and non-explosive character of the fatigue tightness loss.  
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1.  Wprowadzenie 

DuŜa popularność zbiorników kompozytowych jest 
głównie związana ze znaczną redukcją masy zbiornika 
nawet czterokrotnie w porównaniu do zbiorników sta-
lowych. Zbiorniki kompozytowe  przeznaczone do 
magazynowania paliwa CNG oraz wodoru w pojazdach 
są obarczone najwyŜszymi wymaganiami [1, 2]. Najob-
szerniejszą grupę badań zbiorników stanowią badania 
ciśnieniowe, zarówno statyczne do rozerwania oraz 
najkosztowniejsze i najbardziej czasochłonne badania 
zmęczeniowe, np. 45000 cykli napełnienia 
i rozładowania zbiornika w zakresie ciśnień 20–260 
barów dla CNG [1] oraz 20–875 barów dla zbiorników 
wodorowych [2]. Podczas wykonywania statycznych 
badań ciśnieniowych wykonywane są między innymi 
pomiary szczelności i odkształcalności. Wartość od-
kształcenia resztkowego jest przydatna konstruktorowi 
w celu przeprowadzenia i sprawdzenia obliczeń wy-
trzymałościowych zbiornika. Próbę przeprowadza się 
takŜe w celu wyznaczenia wartości objętości wodnej 
odkształcenia resztkowego zbiornika nieobciąŜonego, 
przed tzw. przepręŜaniem (autofrettage), polegającym na poddaniu nowego zbiornika dzia-
łaniu ciśnienia uplastyczniającego materiał metalowy linera. Wprowadza się w ten sposób 
stan napręŜeń własnych ściskających w linerze metalowym i rozciągających w ściance 
kompozytowej. Końcowym rezultatem jest redukcja napręŜeń w linerze metalowym 
i zwiększenie napręŜeń w kompozycie po obciąŜeniu zbiornika ciśnieniem roboczym. Spo-
sób ten stosuje się do zbiorników typ 2 i typ 3. 

2.  Metodyka badań odkształcenia resztkowego i próba wodna 

Próbę wyznaczenia odkształcenia resztkowego przeprowadzono według własnej proce-
dury na urządzeniach własnej konstrukcji. W drugim etapie przeprowadzono tzw. próbę 
wodną, zgodnie z wymaganiem [1], pkt. A.11, moŜliwość 2. 

Schemat prób przedstawiono na rys. 2. Próbę przeprowadzono w następujący sposób: 
• badany zbiornik próbny wypełniono wodą i odpowietrzono, 
• zbiornik umieszczono wewnątrz nieodkształcalnego naczynia, które równieŜ wypełnio-

no wodą i odpowietrzono, 
• zbiornik próbny poddano skokowemu działaniu ciśnienia, co 10 barów, do 300 barów, 

w czasie 15min. Co 30 sekund zapisywano poziom cieczy w menzurce pomiarowej, 
• ciśnienie w zbiorniku próbnym utrzymywano przez czas 5 min w celu upewnienia się 

o szczelności układu, 
• odciąŜanie przeprowadzono w czasie 15 min z zapisem co 20 barów w czasie co 1 min. 

 

 
Rys. 1. Schemat wysokociśnie-

niowego zbiornika kom-
pozytowego 

Fig. 1. Diagram of composite 
high pressure vessel 
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Rys. 2. Schemat wyznaczenia odkształcenia resztkowego i próby wodnej 

Fig. 2. Diagram of  the setup for the residual deformations and the water test  

Wyniki przedstawiono w formie wykresu przyrostu wypartej cieczy w funkcji ciśnienia,  
rys. 3a. Kolejne napełnianie zbiornika to tzw. próba wodna, która została przeprowadzona 
zgodnie z wymaganiem [1], pkt. A.11, moŜliwość 2, według podobnej procedury, zbiornik 
ponownie poddano obciąŜeniu ciśnieniem wewnętrznym bez przerwy do wartości 270 
barów, w czasie 15 min. Ciśnienie w zbiorniku próbnym utrzymywano przez czas 1 min. 
OdciąŜanie przeprowadzono w czasie 15 min. Wyniki przedstawiono na wykresie – rys. 3b. 

a) b)  

Rys. 3. Wyniki badań odkształcenia resztkowego – a, ∆V=155ml, i próby wodnej – b. 

Fig. 3. Test data of the residual deformations – a, ∆V=155ml,  and water test – b, ∆V=0 

3.  Badania odporności na karb 

Jeden z typów badań odporności zbiornika na karb zgodnie z [1], określa wytrzymałość 
zmęczeniową zbiornika z naciętą wzdłuŜnie w kompozytowej części walcowej szczelinie 
o wymiarach: 200 x 1mm (długość x głębokość) oraz 1.2 mm szerokości. Tak przygotowa-
ny zbiornik jest poddawany badaniom zmęczeniowym do rozszczelnienia. Osiągniętą licz-
bę cykli porównuje się wynikiem prób zmęczeniowych zbiornika nienaciętego.  

Po testach zmęczeniowych według wyŜej przedstawionego sposobu, w liczbie po 
3 zbiorniki z oplotem węglowym typ CNG 3 wybrane losowo na kaŜdą próbę stwierdzono, 
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Ŝe określone w [1] nacięcie nie ma wpływu na wynik badań zmęczeniowych. Nie znalezio-
no Ŝadnej korelacji wpływu karbu na wytrzymałość zmęczeniową badanych zbiorników. 
Dlatego postanowiono przeprowadzić badania nistandardowe. Nacinano i pogłębiano 
szczeliną w zbiorniku w etapach co 0.5 mm i prowadzono badania zmęczeniowe w kaŜdym 
etapie, po 300 cykli, 2 cykle/min, w zakresie 20–260 barów. W ten sposób przebadano 
3 szt. zbiorników, które zachowywały się bardzo podobnie, a mianowicie zaczynały się 
odkształcać dopiero gdy zostało w dnie nacięcia około 1mm grubości kompozytowego 
wzmocnienia węglowego. Moment odkształcania rejestrowano poprzez pomiar szerokości 
szczeliny suwmiarką warsztatową. Była to róŜnica w pomiarach przy kolejnych etapach 
0.3mm, poniewaŜ tą techniką pomiarową w materiale kompozytowym trudno mówić 
o większych dokładnościach. Po dojściu z głębokością nacinania do linera aluminiowego 
zbiorniki wyraźnie odkształciły się, jednak straciły szczelności dopiero po kilkunastu cy-
klach tego, ostatniego etapu. Liczba ostatnich cykli była trudna do ustalenia, poniewaŜ 
zniszczenie było typowo zmęczeniowe, tzn. brak rozerwania a moment rozszczelnienia 
zmęczeniowego w takiej sytuacji jest trudny do precyzyjnego określenia.  

4.  Podsumowanie 

Na wykresie rys. 3a, w czasie obciąŜania zauwaŜono przegięcie przy ciśnieniu około 
170 barów. Jest to moment zakończenia odkształcenia plastycznego linera i rozpoczęcie 
przepręŜenia. Nie moŜna tego wykresu porównywać z wykresem rozciągania aluminium, 
poniewaŜ nakłada się tutaj kilka czynników, między innymi wykonany oplot i jego podat-
ność. Prawdopodobnie widoczne w końcowej części wykresu znaczne odkształcenie jest 
związane z poddaniem się warstwy kompozytowej. Nie jest to nieszczelność, gdyŜ wykres 
próby wodnej rys. 3b, przedstawia pokrycie się linii obciąŜania i odciąŜania. 

Przeprowadzone badania nienormowane polegające na pogłębianiu karbu 
i równoległych badaniach zmęczeniowych podwaŜają sensowność prowadzenia badań 
wpływu karbu zgodnie z [1]. MoŜe naleŜało by wprowadzić zmianę związaną z nacinaniem 
głębszego karbu, np. 3.5mm. Wyniki przeprowadzonych badań niestandardowych wskazują 
jak bezpieczne jest uŜytkowanie zbiorników kompozytowych w porównaniu do stalowych, 
gdyŜ aŜ taka ingerencja w zbiornik stalowy jest niedopuszczalna.  

Praca finansowana z projektu badawczego nr N N508477534. 
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