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Streszczenie. W pracy przedstawiono zagadnienia dotycz¹ce modelowania oraz obliczania wie-

lowarstwowych nawijanych struktur kompozytowych o geometrii rurowej. Na wstêpie zaprojek-

towano i wykonano dwa rodzaje próbek kompozytowych na bazie w³ókien ci¹g³ych, szklanych i

wêglowych. Nastêpnie wykonano analizê mikroskopow¹ ich przekrojów, a na tej podstawie okre-

œlono zawartoœæ objêtoœciow¹ w³ókien w osnowie oraz wyznaczono sta³e materia³owe metod¹

homogenizacji. W kolejnym kroku, na podstawie opracowanego modelu obliczeniowego, wyzna-

czono rozk³ady naprê¿eñ obwodowych oraz promieniowych w rurowych strukturach wielowar-

stwowych.

THE INFLUENCE OF FIBER TYPE AND NUMBERS OF LAYERS ON THE STRENGTH

OF MULTILAYER COMPOSITE PIPES

Summary. The paper presents the issues concerning the modeling and calculation of the multi-

layer wound composite structures of tubular shapes. The starting point was to design and pre-

pare two types of composite samples based on glass and carbon filaments. When it was done, the

group performed a microscopic analysis of their cross sections in order to determine the volume

content of the fibers in the matrix. The mechanical properties were obtained by means of a homo-

genization method. In the next step, distributions of radial and circumferential stress in the tubu-

lar multilayer structures were determined according to the developed computational model.

1. WSTÊP

Wprowadzenie na szerok¹ skalê lekkich,
wysokociœnieniowych zbiorników kompozy-
towych do paliw gazowych wymaga skutecz-
nego rozwi¹zania wielu problemów. Jednym
z kluczowych jest optymalizacja technologii
wytwarzania w celu redukcji masy, a wiêc
i kosztów produkcji, co umo¿liwia z kolei ma-
sowe stosowanie tego typu zbiorników. Dlate-
go te¿ zachodzi potrzeba siêgniêcia do jakoœ-
ciowo nowych pomys³ów. Jednym z nich jest
opanowanie projektowania, a póŸniej wytwa-
rzania zbiornika wielowarstwowego, co umo-
¿liwi uzyskanie mo¿liwie jednorodnego stanu
wytê¿enia wzd³u¿ promienia. Poniewa¿ naj-
bardziej wytê¿ona w zbiorniku jest czêœæ cylin-
dryczna, dlatego rozwa¿ania ograniczono do
zagadnienia kompozytowej rury wielowar-

stwowej. G³ównym celem by³o takie zamode-
lowanie struktury kompozytowej, aby jej stan
wytê¿enia by³ mo¿liwie jednorodny, co dawa-
³oby szansê na redukcjê masy kompozytu,
przy jednoczesnym zapewnieniu po¿¹danego
poziomu bezpieczeñstwa u¿ytkowania.

Maj¹c na uwadze powy¿sze potrzeby, próbki
do badañ wytrzyma³oœci struktury wytworzono
w postaci pierœcieni o œrednicy wewnêtrznej
równej 113 mm, gruboœci œcianki 10 mm i wyso-
koœci 25 mm. Do wykonania próbek u¿yto wy-
³¹cznie technologii nawijania obwodowego, któ-
ra gwarantuje najwy¿sze parametry wytrzyma-
³oœciowe wytwarzanych struktur.

Zagadnienie wyznaczania naprê¿eñ w ru-
rze (anizotropowej) obci¹¿onej ciœnieniem
wewnêtrznym wielokrotnie rozwa¿ano w lite-
raturze przedmiotu, lecz nie wykorzystano
otrzymanych modeli analitycznych w celu
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optymalizacji uk³adu warstw. A N. Mitinskij
w swojej pracy [1] analizuje rozk³ad naprê¿eñ
w jednolitej gruboœciennej rurze dêbowej. S G.
Lekhnitskii, w pracy [2] wyprowadza równa-
nia opisuj¹ce stan wytê¿enia ró¿nych kons-
trukcji, od p³yt i pow³ok po prêty zakrzywione
i rury z uwzglêdnieniem anizotropii. Prace [3,
4] dotycz¹ procedur obliczeniowych struktur
kompozytowych, szczególnie stosowanych na
zbiorniki. V E. Verijenko rozwa¿a wytê¿enie
zbiornika [5], którego œcianka sk³ada siê z kilku
warstw z zadanymi warunkami brzegowymi
(np. wprowadzenie dodatkowego ciœnienia)
pomiêdzy nimi. Proponuje siê równie¿ celowe
naci¹ganie w³ókna w procesie nawijania, w ce-
lu wywo³ania wstêpnego naprê¿enia szcz¹tko-
wego, w celu minimalizacji szczeliny miêdzy
kompozytem a linerem. W niektórych techni-
kach realizuje siê to poprzez np. och³odzenie
[6] lub wprowadzenie podciœnienia w linerze.

W celu wyznaczenia parametrów wytrzy-
ma³oœciowych rur, podjêto próbê opracowania
modelu obliczeniowego, przy pomocy którego
mo¿liwe bêdzie „programowanie” stanu wytê-
¿enia wielowarstwowej struktury kompozyto-
wej. Jak wiadomo, w³aœciwoœci mechaniczne
struktur kompozytowych, zale¿¹ g³ównie od
zawartoœci objêtoœciowej oraz w³aœciwoœci
wytrzyma³oœciowych zastosowanych w³ókien.
Dlatego te¿ „programuj¹c wytê¿enie” struktu-
ry nale¿y pamiêtaæ o starannym okreœleniu sta-
³ych materia³owych. Rozwa¿ania takie poru-
szono równie¿ w niniejszej pracy.

2. WYZNACZENIE WARTOŒCI
STA£YCH MATERIA£OWYCH

W celu wyznaczenia rzeczywistych w³aœci-
woœci mechanicznych materia³ów (kompozy-
tów) wykorzystywanych do obliczeñ, wytwo-
rzono kompozyty, a nastêpnie zbadano ich
strukturê, by okreœliæ zawartoœæ objêtoœciow¹
w³ókna w osnowie. Jest to kluczowy parametr
rzutuj¹cy na sta³e materia³owe, poniewa¿
o wytrzyma³oœci kompozytu decyduj¹ g³ównie
zawarte w nim w³ókna.

W celu okreœlenia objêtoœciowej zawartoœci
w³ókien wykonano zg³ady z przekrojów po-
przecznych próbek kompozytowych, a nastêp-
nie poddano je analizie mikroskopowej. Przy-
k³adowe przekroje pokazano na rysunku 1 (dla
kompozytu epoksydowo-szklanego „ES”) oraz
na rysunku 2 (dla kompozytu epoksydowo-
-wêglowego „EW”). Po dokonaniu pomiarów

pól powierzchni jakie zajmuj¹ w³ókna z kilku
próbek oraz wykonaniu analizy statystycznej,
okreœlono zawartoœæ procentow¹ w³ókien w
poszczególnych kompozytach (wartoœci poda-
no w tabeli 1).

Po okreœleniu zawartoœci w³ókien nale¿y
wyznaczyæ sta³e materia³owe, do czego wyko-
rzystano metodê homogenizacji.

W prezentowanym przyk³adzie w³ókna
maj¹ przekrój ko³owy i zak³adamy, ¿e roz-
mieszczone s¹ w osnowie w sposób heksago-
nalny oraz, ¿e matryca i w³ókno s¹ materia³em
o w³aœciwoœciach izotropowych.
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Rys. 1. Zdjêcia mikrostruktury kompozytu epoksydowo-szklanego



Przedstawiona metoda homogenizacji ba-
zuje na rozwi¹zaniu Eshelby’iego, rozszerzo-
nym o uwzglêdnienie cyklicznych warunków

brzegowych jak dla komórki reprezentatywnej
pokazanej na rysunku 3. Zgodnie z tym podej-
œciem efektywny tensor sprê¿ystoœci mo¿e byæ
wyznaczony w nastêpuj¹cy sposób [7] (1):

C = Cm – Vf[(Cm – Cf)-1] – P]-1 (1)
gdzie:

P – tensor opisuj¹cy geometriê wtr¹cenia
(w tym przypadku walec),

Vf – objêtoœciowy udzia³ w³ókien w kompo-
zycie,

Cm – tensor sprê¿ystoœci osnowy (izotropo-
wy),

Cf – tensor sprê¿ystoœci w³ókna (izotropo-
wy).

Zak³adaj¹c, ¿e jedynym wyró¿nionym kie-
runkiem w kompozycie jest kierunek wzd³u¿
w³ókien, efektywny modu³ Younga wzd³u¿
(E1) i w poprzek w³ókien (E2) mo¿e byæ obli-
czony w nastêpuj¹cy sposób (2,3):

gdzie:
Cij – sk³adowe tensora sprê¿ystoœci kompo-

zytu w zapisie macierzowym.
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Rys. 2. Zdjêcia mikrostruktury kompozytu epoksydowo-wêglowego

Rys. 3. Periodyczny kompozyt w³óknisty (z lewej) oraz

jego komórka reprezentatywna (z prawej) 2322
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Tab. 1. W³aœciwoœci fizyczne i wytrzyma³oœciowe w³ókien oraz osnowy

W³aœciwoœci W³ókno szklane E
(Vetrotex)

W³ókno wêglowe
UTS50 (Tenax)

¯ywica epoksydowa
Epolam 5015 (Axson)

Gêstoœæ � [g/cm3] 2,6 1,79 1,12

Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie Rm [MPa] 3400 4800 73

Modu³ sprê¿ystoœci wzd³u¿nej E [GPa] 73 240 2,9

Wspó³czynnik Poissona � [–] 0,21 0,28 0,35

Zawartoœæ w³ókna w kompozycie [%] 39,3 47,4 –



Tab. 2. Efektywne w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe
kompozytów

W³aœciwoœci Kompozyt ES Kompozyt EW

E1 [GPa] 36,46 96,47

E2 = E3 [GPa] 9,12 8,17

G12 [GPa] 3,3 2,92

G23 [GPa] 3,2 2,79

�12 [–] 0,29 0,28

�23 [–] 0,43 0,46

Znaj¹c parametry fizyczne oraz wytrzyma-
³oœciowe w³ókien i osnowy (Tab. 1), mo¿na
obliczyæ efektywne w³asnoœci kompozytu
(Tab. 2).

3. OBLICZENIA ANALITYCZNE

W celu wyznaczenia rzeczywistych rozk³a-
dów naprê¿eñ obwodowych oraz promienio-
wych w omawianych strukturach wykorzysta-
no znane z wytrzyma³oœci materia³ów tzw.
zagadnienie Lame’go, z tym, ¿e rozszerzone
o wspó³czynniki dla materia³u o w³asnoœciach
anizotropowych. Zak³adaj¹c model sprê¿ysty
materia³u, rozk³ad naprê¿eñ obwodowych
w rurze wielowarstwowej wyra¿a siê nastêpu-
j¹co [2]:

gdzie:

qm-1 – ciœnienie wewnêtrzne dla m–tej war-
stwy,

qm – ciœnienie zewnêtrzne dla m–tej war-
stwy,

r – promieñ powierzchni wspó³œrodkowej z
powierzchniami wewnêtrzn¹ oraz zewnêtrzn¹,

cm – stosunek promienia wewnêtrznego do
zewnêtrznego dla m–tej warstwy,

k E Em � 2 1/ – wspó³czynnik okreœlaj¹cy
sprê¿ystoœæ materia³u.

Powy¿sze wzory oraz dane dotycz¹ce geo-
metrii i zastosowanych materia³ów zaimple-
mentowano do œrodowiska obliczeniowego
„Mathematica”. W ten sposób mo¿liwe by³o
wyznaczenie rozk³adów naprê¿eñ dla ró¿nych
kombinacji dostêpnych materia³ów, iloœci oraz
gruboœci poszczególnych warstw. Dane te po-
dano w tabeli 3.

Tab. 3. Przyk³adowe dane do obliczeñ numerycz-
nych

Nr
obli-
czeñ

Promieñ
wew-

nêtrzny
rury [mm]

Iloœæ
warstw

Gruboœæ
warstw
1, …, n
[mm]

Rodzaj
kompozytu

1

50

1 25 ES

2 1 25 EW

3 2 12,5; 12,5 ES, EW

4 2 12,5; 12,5 EW, ES

5 5 5; 5; 5; 5; 5 ES, EW, ES,
EW, ES

6 5 5; 5; 5; 5; 5 EW, ES, EW,
ES, EW

Dla powy¿szych kombinacji wykonano ob-
liczenia numeryczne, a wyniki w formie wy-
kresów pokazano poni¿ej.

4. WNIOSKI

W ramach pracy zaprojektowano i wykona-
no próbki z kompozytów epoksydowo-szkla-
nego oraz epoksydowo-wêglowego. W kolej-
nym etapie wykonano analizê mikroskopow¹
ich struktury, dziêki czemu mo¿liwe by³o wyz-
naczenie sta³ych materia³owych wskazanych
kompozytów. Nastêpnie, przy pomocy mode-
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a rozk³ad naprê¿eñ promieniowych:
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lu analitycznego dla rur gruboœciennych, zaim-
plementowanego do programu Mathematica,
wyznaczono rozk³ady naprê¿eñ obwodowych
oraz promieniowych dla ró¿nych kombinacji
geometrycznych oraz materia³owych. Na pod-
stawie wykonanych symulacji stwierdzono, ¿e
poprzez wprowadzenie wielowarstwowoœci
struktury, mo¿liwe jest:

— obni¿enie wartoœci naprê¿eñ maksymalnych
wystêpuj¹cych na powierzchni wewnêtrznej
rury dla kombinacji kompozytów ES – EW,

— sterowanie wytê¿eniem struktury poprzez
zastosowanie materia³ów o ró¿nym module
sprê¿ystoœci pod³u¿nej,

— stosowanie materia³ów tañszych (np. w³ók-
no szklane w stosunku do w³ókna wêglo-

Przetwórstwo Tworzyw 1 (styczeñ – luty) 2014

38 Piotr KRYSIAK, Aleksander B£ACHUT, Tomasz CZAPLIÑSKI, Jerzy KALETA

Rys. 4. Rozk³ad naprê¿eñ obwodowych dla przypadku nr 1 (z lewej) oraz przypadku 2 (z prawej)

Rys. 5. Rozk³ad naprê¿eñ obwodowych dla przypadku nr 3 (z lewej) oraz przypadku 4 (z prawej)

Rys. 6. Rozk³ad naprê¿eñ obwodowych dla przypadku nr 5 (z lewej) oraz przypadku 6 (z prawej)



wego) w celu redukcji kosztów wytwarza-

nia elementów konstrukcyjnych.
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