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Piotr KURP 

NAPRAWA DEFORMACJI STALOWYCH  
ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH  
OBIEKTÓW MOSTOWYCH METOD�

FORMOWANIA TERMICZNEGO 

Streszczenie 
Metody termicznego formowania nale�� do bezkontaktowych metod zmian kształtu elementów. 

Mechanizmem nap�dowym procesu jest rozszerzalno�� termiczna – naturalne zjawisko zachodz�ce dla  
wszystkich materiałów.  

Formowanie termiczne pozwala na napraw� uszkodzonych obiektów mostowych bez konieczno�ci 
ich demonta�u co znacznie skraca czas naprawy i pozwalana na szybsze oddanie takich obiektów do 
u�ytku. Czas oddania obiektu odgrywa kluczow� kwesti� w sensie logistycznym, poniewa� wpływa na 
poprawienie przepustowo�ci istniej�cej infrastruktury drogowej oraz kolejowej z jak najkrótszym 
wył�czeniem jej z ruchu. Przekłada si� to na lepsze planowanie tras przejazdu, z jak najmniejszymi 
opó�nieniami spowodowanymi przez objazdy, które mog� by� konsekwencj� zamkni�cia drogi na czas 
naprawy, b�d� te� opó�nieniami spowodowanymi znacznym zmniejszenie przepustowo�ci 
uszkodzonego odcinka drogowego. Naprawa niedu�ych uszkodze� ma ponadto istotny wpływ na 
bezpiecze�stwo w transporcie, wynikaj�ce z dopuszczenia obiektu do ruchu z pełnym obci��eniem 
ruchem. 

W niniejszym artykule autor podał przykłady mo�liwych uszkodze� oraz zaprezentował sposoby 
formowania termicznego elementów konstrukcji mostowych, które ulegaj� uszkodzeniu w trakcie 
eksploatacji, na skutek impaktu z poruszaj�cymi si�  pojazdami oraz na skutek działania skrajnych 
warunków atmosferycznych. Ponadto autor przedstawił model analityczny pozwalaj�cy na 
przewidywanie kierunku deformacji oraz zaprezentował wyniki bada� eksperymentalnych nad 
formowaniem termicznym. 

WST�P 
Formowanie termiczne jest niszow� technologi� polegaj�c� na bezkontaktowej zmianie 

kształtu obrabianych elementów. Poniewa� metoda ta nie wymaga działania sił zewn�trznych 
jest ona bardzo wygodna pod wzgl�dem wykonania – nie ma potrzeby stosowania 
specjalistycznego sprz�tu w postaci np. siłowników. Metoda opiera si� wył�cznie na 
indukowaniu plastycznych odkształce� termicznych poprzez swobodna zmian� kształtu 
elementu. Zmiana ta nast�puje pod wpływem działania temperatury, na skutek zjawiska 
rozszerzalno�ci termicznej. Aby osi�gn�� po��dany skutek element musi by� nagrzewany w 
odpowiedni sposób. 

Ze wzgl�du na jednorodne sp�czenie materiału wzdłu� �cie�ki działania �ródła ciepła 
dochodzi do minimalnej deformacji k�towej z jednoczesnym skróceniem elementu. Taki 
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mechanizm termicznego formowania nazywamy mechanizmem sp�czeniowym. W tym 
przypadku pole temperatury powinno mie� jak najmniejszy gradient w kierunku 
prostopadłym do działania �ródła ciepła (na grubo�ci elementu). Jednocze�nie strefa 
nagrzewana (o wy�szej temperaturze) nie mo�e by� zbyt rozległa, natomiast otoczenie tej 
strefy musi by� wystarczaj�co sztywne, aby doszło do gi�cia. Przy spełnieniu tych warunków 
wi�kszo�� materiału w strefie nagrzewanej ulegnie odkształceniu podczas procesu. W trakcie 
chłodzenia pojawi si� moment gn�cy, który doprowadzi do minimalnej deformacji elementu. 
Rys. 1. przedstawia schematyczny proces gi�cia elementu z trójk�tn� stref� nagrzewania. Na 
skutek sp�czenia materiału na grubo�ci obserwujemy skrócenie (gi�cie) elementu w kierunku 
prostopadłym do działania �ródła ciepła.  

Rys. 1. Schemat działania mechanizmu sp�czeniowego dla trójk�tnej strefy nagrzewania.

1. PRZYKŁADY USZKODZE� STALOWYCH ELEMENTÓW 
KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 
Uszkodzenia stalowych elementów konstrukcji mostowych s� najcz��ciej skutkiem kolizji 

�rodków transportu z budowl� mostow� (zderzenie). Rzadziej w naszym klimacie mog� by�
wynikiem działania skrajnych warunków pogodowych jak wichury, nadmierne oblodzenie 
itp. Defekty te mog� by� równie� wynikiem zu�ycia eksploatacyjnego obiektu. Opisane 
powy�ej sposoby uszkodze� prowadz� głównie do deformacji elementów mostowych. W 
wi�kszo�ci przypadków takie uszkodzenia eliminuj� infrastruktur� z u�ytku do czasu 
naprawy, b�d� te� znacznie ograniczaj� przepustowo�� na uszkodzonym odcinku drogi. 
Ponadto stanowi� zagro�enie katastrof� budowlan�, je�eli dostatecznie szybko nie zostan�
wyeliminowane. Rys. 2 i Rys. 3 przedstawiaj� przykłady rzeczywistych defektów budowli 
mostowych. 

Rys. 2. Przykłady uszkodze� obiektów mostowych: a) uszkodzenie wspornika mostu w Wisconsin na 
skutek zderzenia z wysok� ci��arówk� [1], b) uszkodzenie elementu mostu Brockhampton 
Road New Bridge (zderzenie z pojazdem).

Sp�czenie na 
grubo�ci 
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Rys. 3. Przykłady uszkodze� obiektów mostowych [1]: a) uszkodzenie kratownicy mostu w Północnej 
Luizjanie spowodowane zsuni�ciem si� beli drewna z ci��arówki, b) uszkodzenie głównych 
d�wigarów podczas budowy mostu w Luizjanie, c) wyboczenie elementów wspornika mostu 
na rzecze Missisipi w Greenville.

2. NAPRAWA USZKODZE�
Klasyczne podej�cie do naprawy tego typy uszkodze� zaleca wymian� zdefektowanych 

elementów na nowe lub w skrajnych przypadkach całkowite rozebranie obiektu mostowego i 
postawienie go od nowa. Takie rozwi�zania s� czasochłonne i kosztowne. W przypadku 
wymiany nale�y bowiem od nowa przygotowa� elementy w fabryce, dostarczy� je na miejsce 
przeznaczenia oraz zamontowa�. Oczywi�cie tymczasem nale�y usun�� wadliwe cz��ci. W 
przypadku demonta�u całego obiektu mostowego koszty i czas naprawy s� znacznie wi�ksze. 
W tym rozdziale autor przedstawi sposób identyfikacji uszkodzenia, oraz propozycje naprawy 
elementów bez konieczno�ci wymiany lub rozbierania obiektu.  

Nale�y jednak w tym miejscu podkre�li�, �e przedstawiona metoda remontu poprzez 
formowanie termiczne odnosi si� tylko do takich sytuacji, w których elementy mog� by�
bezpiecznie naprawione t� metod�, bez powodowania zagro�enia podczas pó�niejszego 
u�ytkowania obiektu. Metoda ta obejmuje przypadki, gdy usterki spełniaj� odpowiednie 
kryteria mo�liwo�ci zastosowania takiej technologii. Autor ma �wiadomo��, �e cz���
uszkodze� nie jest mo�liwa do reperacji w ten sposób, ze wzgl�du np. na zbyt du�e 
odkształcenia zarówno pojedynczych elementów konstrukcji jak i konstrukcji w ogóle. Mog�
zaistnie� przesłanki, gdzie wymiana lub całkowite rozebranie obiektu b�d� jedyn�
mo�liwo�ci� jego naprawy. W dalszej cz��ci artykułu autor nie b�dzie si� zajmował 
aspektami rozpoznania wielko�ci deformacji w aspekcie wyboru metody naprawy. 

2.1. Rodzaje uszkodze� i sposoby wyboru strefy nagrzewanej 
Obszerny opis  deformacji kształtowników konstrukcyjnych b�d�cych elementami 

konstrukcji mostowych został zebrany w raporcie Federalnej Dyrekcji Autostrad Stanów 
Zjednoczonych [1]. W celu doboru odpowiedniej metody naprawczej, uszkodzenia zostały 
podzielone na kategorie: 
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1. Kategoria „S” – uszkodzenia elementu powstałe na skutek gi�cia po głównej osi belki 
konstrukcyjnej, w taki sposób, �e cze�� usztywniaj�ca belki np. dwuteowej jest z jednej 
stroni �ciskana a z drugiej rozci�gana jak pokazuje Rys. 4a,

2. Kategoria „W” – uszkodzenia powstałe na skutek odkształcenia belki po osi pobocznej 
lub osi neutralnej (�rodkowa belka jest traktowana jako neutralnie gi�ta – bez strefy 
rozci�gania i �ciskania): Rys. 4b,  

3. Kategoria „T” – uszkodzenia elementu poprzez skr�canie na długo�ci: Rys. 4c, 
4. Kategoria „L” – uszkodzenia lokalne zarówno na cz��ci głównej jak i usztywniaj�cej 

belki, takie jak wyboczenia, niewielkie pofałdowania oraz zgi�cia: Rys. 4d.  
�
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Rys. 4. Kategorie uszkodze� belek mostowych [2]: a) Kategoria „S”, b) Kategoria „W”,  
c) Kategoria „T”, d) Kategoria „L”.

Wyst�puj� cztery rodzaje sposobów nagrzewania elementu, które mog� by� u�yte 
samodzielnie, lub mog� by� ł�czone (w sposób ci�gły lub w odpowiedniej kolejno�ci) 
pozwalaj�ce na napraw� powy�szych uszkodze� (Rys. 5). Wzorce nagrzewania zostały 
podzielone według geometrii strefy nagrzewania na nst. kategorie: 

– grzanie ze stref� trójk�tn� (ang. Vee Heat), 
– grzanie ze stref� prostok�tn� (ang. Strip Heat), 
– grzanie liniowe (ang. Line Heating)
– miejscowe grzanie punktowe (ang. Spot Heat), 

Rys. 5. Wzorce nagrzewania: a) stref� trójk�tn�, b) stref� prostok�tn�, c) liniowe, d) punktowe. 

Grzanie ze stref� trójk�tn� jest podstawow� technologi� maj�c� na celu zmian� kształtu 
obrabianego elementu. Jak wida� z Rys. 5 oraz Rys. 6 typowa grzanie ze stref� trójk�tn�
rozpoczyna si� od punktu w wierzchołku trójk�ta. Po osi�gni�ciu temperatury materiału ok. 
650°C �ródło ciepła jest prowadzone �cie�k� spiraln� a� do podstawy trójk�ta.  

�� ��

�� ��

�� �� �� ��



��������			
��

Rys. 6. Poszczególne etapy zmiany kształtu podczas nagrzewania z trójk�tn� stref� [1]: a) w 
pocz�tkowej fazie grzania (ugi�cie zmniejsza si�), b) w ko�cowej fazie grzania (ugi�cie 
zwi�ksza si�), c) kształt ko�cowy po ostygni�ciu.

Grzanie ze stref� prostok�tn� jest podobne do grzania ze stref� trójk�tn�. Słu�y ono do 
usuwanie wybrzusze� lub do prostowania jako uzupełnienie grzania ze stref� trójk�tn�. Na 
Rys. 7 przedstawiono schematycznie sposób grzania ze stref� prostok�tn�. 

Rys. 7. Schemat grzania elementu przy u�yciu prostok�tnej strefy nagrzewania [1]. 

Grzanie rozpoczyna si� od punktu startowego a nast�pnie �ródło ciepła prowadzone jest 
po spiralnej �cie�ce na zadan� długo��. Wa�nym elementem jest pocz�tkowy punkt grzania. 
Mo�e on by� w �rodku elementu i za pomoc� dwóch �ródeł ciepła przemieszcza� si� po 
�cie�kach w przeciwnym kierunku, a� do kraw�dzi. Mo�na te� u�y� jednego �ródła i 
rozpocz�� grzanie przy kraw�dzi przemieszczaj�c �ródło ciepła poprzecznie lub w jeszcze 
inny sposób. 

Nagrzewanie liniowe polega na ci�głym przemieszczaniu palnika wzdłu� jednej linii w 
danym kierunku Rys. 5c. Cz�sto nazywane jest ono grzeniem kraw�dziowym, poniewa�
najcz��ciej jest wykonywane na kraw�dzi danego elementu. 

Miejscowe grzanie punktowe polega na nagrzewaniu punktów elementu poprzez powolne, 
okr��ne ruchy �ródła ciepła a� do ogrzania całej zaplanowanej niewielkiej powierzchni Rys. 
5d. Na skutek sp�czenia dochodzi do naprawy takich wad jak lokalne wybrzuszenia i  
wkl��ni�cia.  

Cz�sto poł�czenie kilku lub wszystkich tych metod mo�e doprowadzi� do ��danego 
efektu. Na Rys. 8 pokazano przykład cieplnego prostowania elementów konstrukcyjnych, 
które uległy deformacji wzgl�dem podłu�nej osi symetrii.  

Rys. 8. Prostowanie kształtowników zdeformowanych wzgl�dem podłu�nej osi symetrii [1].
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Je�eli kształtownik uległ deformacji wzgl�dem poprzecznej osi symetrii (na przekroju) to 
grzanie odbywa si� w podobny sposób, jednak�e wtedy cz��� usztywniaj�ca i cz��� główna s�
oznaczone odwrotnie – Rys. 9. 

W przypadku gdy element uległ skr�ceniu naprawa polega na nagrzaniu go podobnie jak 
przy deformacji wzgl�dem poprzecznej osi symetrii, z tym �e trójk�tne strefy grzania 
znajduj�ce si� po obu stronach cz��ci głównej kształtownika s� obrócone wzgl�dem siebie o 
180° jak na Rys. 10. 

Rys. 9. Prostowanie kształtowników zdeformowanych wzgl�dem poprzecznej osi symetrii [1].

Rys. 10. Prostowanie kształtowników zdeformowanych poprzez skr�cenie [1] 

3. MODELOWANIE ANALITYCZNE I WYNIKI EKSPERYMENTU 
3.1. Analityczne modelowanie procesu termicznej deformacji 

Modelowanie analityczne zostanie omówione na przykładzie deformacji płaskiej blachy 
przy u�yciu �ródła ciepła jakim jest promieniowanie laserowe. Wyprowadzenia modelu 
zostały zaprezentowane m.in. publikacjach [3] i [4]. Dlatego poni�ej zostanie jedynie 
przytoczony ko�cowy rezultat wraz z omówieniem najwa�niejszych cz��ci równania. 
Interesuje nas gi�cie płyty w kierunku jak pokazano na Rys. 11. 

Rys. 11. Schemat laserowego gi�cia płyty z trójk�tn� stref� uplastycznienia  

K�t gi�cia α dla trójk�tnej strefy uplastycznienia (Rys. 11) opisuje nast�puj�ca zale�no�ci 
analityczna [3], [4], [5]: 
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gdzie: Rr
H – współczynnik sztywno�ci utwierdzenia w czasie nagrzewania, ypl

max – wysoko��
trójk�ta, a – pole podstawy trójk�ta, h – grubo�� próbki, w – szeroko�� próbki, J – moment 
bezwładno�ci wzgl�dem osi Z, εwz – odkształcenie wzdłu�ne opisane wzorem: 

(2) 

gdzie: αth – współczynnik rozszerzalno�ci cieplnej, ΔTpl – temperatura uplastycznienia, F0 – 
liczba Fouriera, θs – temperatura powierzchni. 
Przy czym: 

(3) 

(4) 

gdzie: d – �rednica wi�zki laserowej, κ - dyfuzyjno�� cieplna, ν - pr�dko�� poruszaj�cej si�
wi�zki laserowej, λ - współczynnik przewodno�ci cieplnej, A – absorpcyjno��
promieniowania, P – moc wi�zki laserowej. 

Powy�sze zale�no�ci pozwol� nam na przewidywanie deformacji prostowanych 
elementów konstrukcyjnych. Wprowadzenie do zale�no�ci (1) momentu bezwładno�ci J 
pozwala na wykorzystanie go dla ka�dego, dowolnego kształtownika konstrukcyjnego. 

3.2. Eksperyment termicznej deformacji przy u�yciu lasera 
Obecnie obserwuje si� dynamiczny rozwój technik laserowego kształtowania i gi�cia 

elementów metalowych [6÷8]. 
Celem eksperymentu było laserowe gi�cie teownika oraz k�townika w płaszczy�nie 

prostopadłej do padania wi�zki i porównanie wyników z modelem teoretycznym. W tym celu 
zastosowano model kształtowania o geometrii trójk�tnej. Formowania dokonano w 
płaszczy�nie prostopadłej do kierunku padania wi�zki. Do przeprowadzenie eksperymentu 
u�yto lasera CO2 firmy Trumpf TruFlow 6000 i centrum obróbczego LaserCell 1005. Zmiana 
k�ta gi�cia była mierzona bezstykowym czujnikiem laserowym MicroEpsilon 
OPTONCDT1700 w czasie rzeczywistym i rejestrowana w postaci cyfrowej. W czasie 
rzeczywistym mierzono równie� temperatur� powierzchni przy u�yciu pirometru optycznego 
Optris G5H (Rys. 12). Na próbki wykonane z k�townika oraz teownika równoramiennego ze 
stali w�glowej S355 o wymiarach 150×25×25×3 (długo��×szeroko�� ramion×grubo��) 
nało�ono maskownic� z wyci�ciem trójk�tnym, przy czym wysoko�� trójk�ta odpowiadała 
szeroko�ci próbek. Próbk� poddano obustronnemu nagrzewaniu aby wyeliminowa�
wyboczenie próbki w płaszczy�nie XY. W trakcie eksperymentu dokonano pomiaru k�ta 
gi�cia. Wyniki pomiarów zostały zaprezentowane na Rys. 13 oraz Rys. 14. 

s0splth 
lnF
e
2
�T	2−=wzε

d

h
20 �

�
h
�dF ==

3
0pl0pl

0s
s d

�
)T(T

4AP
TT
TT



−

=
−
−

=
πλ




��			��������

1 – próbka zamontowana w imadle wraz z 
maskami trójk�tnymi;  
2 - głowica laserowa o 5 stopniach swobody;  
3 – dalmierz laserowy MicroEpsilon 
OptoNCDT 1700;  
4 – pirometr optyczny OPTRIS G5H 

Rys. 12. Schemat stanowiska badawczego

Rys. 13. Przebieg procesu gi�cia teownika

Rys. 14. Przebieg procesu gi�cia k�townika
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3.3. Porównanie wyników eksperymentalnych z obliczeniami
Jak pokazuj� Rys. 13 oraz Rys. 14. oba elementy konstrukcyjne w pierwszej fazie gi�cia 

ulegaj� „cofni�ciu” (pik w dół), a dopiero podczas dalszego nagrzewania deformuj� si� w 
��danym kierunku. Model analityczny przewiduje to zjawisko poprzez wprowadzenie 
współczynnika sztywno�ci utwierdzenia Rr. Warto�� tego współczynnika nale�y oszacowa�
empirycznie dla ka�dego modelowanego kształtownika. Zaprezentowane obliczenia 
analityczne nie uwzgl�dniaj� tego współczynnika (w obliczeniach współczynnik ten przyj�ty 
jest jako Rr

H=1). Zestawienie zbiorcze wyników przedstawiono w Tab. 1. 

Tab. 1. Zestawienie wyników eksperymentalnych
Teownik K�townik 

Deformacja*  
αααα1 [°°°°] 0,22 0,18 

Deformacja*  
αααα2 [°°°°] 0,20 0,17 

Deformacja ko�cowa* 
ααααk=αααα1+αααα2 [°°°°] 0,42 0,35 

* warto�ci zaokr�glone do drugiego miejsca po przecinku 
Do oblicze� analitycznych przyj�to nast�puj�ce warto�ci (stałe materiałowe oraz 

parametry procesu): 
1. Wymiaru próbki: 

a=0,025 [m], ymax=0,050 [m], w=0,050 [m], h=0,003 [m] 
2. Stałe materiałowe (dla stali): 

λ=45 [W/mK], κ=1,13×10-5 [m2/s]; αth=0,013 [mm/mK] 
3. Parametry obróbki laserowej: 

A=0,6; P=450 [W]; ν=0,0048 [m/s]; ΔTpl=600 [K]; d=0,002 [m] 
4. Pozostałe dane wynikaj�ce z oblicze� z wykorzystaniem zale�no�ci (3) i (4) oraz 

momentów bezwładno�ci figur płaskich:  
F0=0,50; θs=3,39; JzT=79,60×10-9 [m4]; JzL=68,60×10-9 [m4] 

Po wprowadzeniu wszystkich powy�szych danych do zale�no�ci (2) i nast�pnie (1) 
otrzymujemy obliczeniowe warto�ci k�ta gi�cia dla pojedynczego przej�cia (w zaokr�gleniu 
do dwóch miejsc po przecinku). Wyniki eksperymentalne i obliczeniowe zostały zestawione 
w Tab. 2. 

Tab. 2. Zestawienie wyników eksperymentalnych i obliczeniowych 
Teownik K�townik 

Wynik eksperymentu [°°°°] 
αααα�r=(αααα1+αααα2)/2

0,21 0,18 

Wynik obliczeniowy [°°°°] 
αααα

0,51 0,44 

W porównaniu z wynikami eksperymentalnymi wyniki oblicze� s� ok. dwukrotnie 
wy�sze. Odpowiednie oszacowanie współczynnika sztywno�ci utwierdzenia pozwoli na 
dokładne dokonanie oblicze� i przewidywania deformacji termicznych w elementach 
konstrukcyjnych takich jak k�towniki czy teowniki.  

PODSUMOWANIE 
1. Eksperyment udowodnił, �e jest mo�liwe formowanie termiczne w kierunku prostopadłym do padania 

wi�zki laserowej w stosunku do powierzchni kształtowników konstrukcyjnych o ró�norodnej 
geometrii. Pozwoli to na przeprowadzanie naprawy elementów konstrukcji stalowych obiektów 
mostowych bez konieczno�ci ich demonta�u. 
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2. Wyniki do�wiadczalne ró�ni� si� od wyników teoretycznych, poniewa� w obliczeniach 
współczynnik utwierdzenia w fazie nagrzewania został przyj�ty jako Rr

H=1. Tymczasem jak 
wynika z wykresów z Rys. 13 i Rys. 14 współczynnik ten w przypadku zarówno teownika 
jak i k�townika wynosił ~0,41 (stosunek warto�ci rzeczywistej do warto�ci obliczeniowej).  

3. Eksperyment został przeprowadzony przy u�yciu lasera, jednak�e mo�na zastosowa�
dowolne skupione �ródło ciepła jak np. palnik gazowy, maty indukcyjne. 

4. Uzyskana analityczna zale�no�� (1) pozwala na dobór parametrów obróbki i na 
projektowanie efektów gi�cia elementów konstrukcyjnych.

5. Zaproponowanie takiej metody naprawczej infrastruktury drogowej pozwoli na znaczne 
skrócenie czasu wył�czenia trasy z ruchu lub ograniczenia ruchu, a co za tym idzie 
zminimalizuje czas opó�nie� dostawy towarów i usług. 
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BRIDGE’S DEFORMED STEEL STRUCTURAL 
COMPONENTS REPAIRING BY THERMAL 

FORMING 

Abstract 
Thermal forming methods are non contact shape change methods of various elements. The 

methodology behind this process is formed by thermal expansion - a natural phenomenon occurring 
for all materials. 

Thermoforming allows repairing damaged bridges without necessity to dismantle their structures. 
This method reduces repairing time. Putting construction of a bridge to public use is a key issue in 
terms of logistics as this can substantially improve traffic flow on existing road or railway 
infrastructure with minimum disturbance to public users. This shifts into better route planning, 
minimizes possible delays caused by future detours incurred by road closures caused by repairs or 
reduction of overall road capacity. Small defects repair has also a significant influence on transport 
safety, arising from the approving to use of the object with full load traffic. 
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Author of this paper shows examples of possible bridge damages and presents ways to 
thermoforming structural components of bridges which were damaged during the exploitation, due to 
the impact from moving vehicles, and as a result of extreme weather conditions. Author presents 
analytical model which give us opportunity to predict the direction of deformation. The results of 
experimental studies on thermal forming will be presented in this paper as well. 
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