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Η παρούσα εργασία αποτελεί σύνοψη της επίσκεψης που πραγµατοποιήθηκε σε εργοτάξια κατασκευής σιδηροδροµικής υποδοµής στη
Βόρεια Ελλάδα, ως µέρος των υποχρεώσεων στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Μεταφορών. Η επίσκεψη έλαβε χώρα το Σάββατο 8 Μαΐου
2004, περιελάµβανε δε ειδικότερα επίσκεψη στο εργοτάξιο του
Άσπρου Κιλκίς, στους Νέους Πόρους Πιερίας, στη νέα σήραγγα των
Τεµπών, καθώς και στο κέντρο τηλεδιοίκησης του Ευαγγελισµού
Λάρισας, µε τη συνοδεία του Καθηγητή Σιδηροδροµικής του ΑΠΘ κ.
Χ. Πυργίδη, του ∆ιευθύνοντα Σύµβουλου του ΟΣΕ κ. Κ. Γιαννακού,
καθώς και λοιπών στελεχών του Οργανισµού.
Το βασικότερο σκέλος της επίσκεψης πραγµατοποιήθηκε στο εργοτάξιο του
Άσπρου Κιλκίς, όπου παρουσιάστηκαν εργασίες διάστρωσης στρωτήρων, τοποθέτησης σιδηροτροχιών, τακτοποίησης της γραµµής και συγκόλλησης σιδηροτροχιών. Οι εργασίες λαµβάνουν χώρα στα πλαίσια της ανακαίνισης της υπάρχουσας
γραµµής Θεσσαλονίκης - Ειδοµένης, που σηµειωτέον αποτελεί το µοναδικό ηλεκτροκίνητο τµήµα στην Ελλάδα. Η νέα γραµµή έχει ταχύτητα µελέτης 250 km/h, που
επιτυγχάνεται µε ανακατασκευή της επιδοµής και αντικατάσταση της προϋπάρχουσας
σχάρας γραµµής. Ειδικότερα, διαστρώνεται νέα επιδοµή από κατάλληλα αδρανή
πυριτικής προέλευσης, αντικαθίστανται οι ξύλινοι και διµερείς στρωτήρες από
αντίστοιχους ολόσωµους από σκυρόδεµα µε ελαστικούς συνδέσµους, καθώς και
διαστρώνονται σιδηροτροχιές UIC 54 µε συγκόλληση.
Η σειρά των εργασιών είναι: Προσκυρόστρωση επιδοµής - Συµπύκνωση µε
οδοστρωτήρα - Συγκόλληση και πρόχειρη τοποθέτηση γραµµών κύλισης για τα
µηχανήµατα - Στρώση στρωτήρων µε πυλώνα - Τοποθέτηση σιδηροτροχιών µε Φρίντερ
- Γώνιασµα στρωτήρων - Σφίξιµο συνδέσµων - Έγχυση σκύρων επάνω στη σχάρα Τακτοποίηση µε ρεγκαλέζα - Υπογόµωση µε µπουρέζα - Νέα τακτοποίηση µε ρεγκαλέζα
- Σταθεροποίηση µε σταµπιλιζάτορα - Αλουµινοθερµική συγκόλληση σιδηροτροχιών Λείανση - Απελευθέρωση τάσεων - Οµαλοποίηση. Στη συνέχεια περιγράφονται όσες
από τις παραπάνω εργασίες παρουσιάστηκαν κατά την επίσκεψη στο εργοτάξιο.
Αφού ετοιµαστεί η επιδοµή και είναι έτοιµη η κατασκευή της σχάρας γραµµής, η
πρώτη χρονικά διεργασία που απαιτείται είναι η συγκόλληση των σιδηροτροχιών
σε µεγάλα µήκη. Οι σιδηροτροχιές έρχονται στο εργοτάξιο σε εργοστασιακά µήκη
των 18 ή 36 m και συγκολλούνται πριν τη διάστρωσή τους, ώστε να προκύπτουν
µήκη περί τα 250-300 m (µετά τη διάστρωση τα µεγάλα αυτά τµήµατα συγκολλούνται πλέον µε αλουµινοθερµική συγκόλληση). Το γεγονός αυτό πραγµατοποιείται
για δύο λόγους, αφενός µεν γιατί είναι πιο εύκολη και γρήγορη η διάστρωση των
σιδηροτροχιών σε µεγάλα µήκη «µια κι έξω», αφετέρου δε επειδή έτσι δίνεται η
δυνατότητα συγκόλλησης µε τη µέθοδο του ηλεκτρικού τόξου, που πραγµατοποιείται
µε ειδικό µηχάνηµα, και είναι έτσι σχεδόν απαλλαγµένη από ανθρώπινα σφάλµατα.
Πριν τη συγκόλληση µε τη βοήθεια ηλεκτρικού τόξου, λειαίνονται σε µία µικρή
επιφάνεια οι κορµοί των δύο σιδηροτροχιών κοντά στο σηµείο συγκόλλησης, για τη
διασφάλιση της επαφής των ηλεκτροδίων. Οι δύο σιδηροτροχιές εισάγονται στην
κεφαλή του µηχανήµατος συγκόλλησης, όπου και λαµβάνει χώρα η συγκόλληση.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι δύο σιδηροτροχιές θα πρέπει να είναι

απόλυτα ευθυγραµµισµένες, ενώ σηµειώνεται ότι έχει απολεσθεί ένα µικρό µήκος
περί τα 2-3 cm σιδηροτροχιάς.
Η στρώση των στρωτήρων πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια ειδικού πυλώνα
που κινείται σε σιδηροτροχιές πρόχειρα τοποθετηµένες εκατέρωθεν της διατοµής της
επιδοµής, και οι οποίες αργότερα θα αναβιβαστούν στους στρωτήρες και θα αποτελέσουν τις τελικές σιδηροτροχιές της διατοµής. Ο πυλώνας φέρει οριζόντια διαµήκη
δοκό, στην οποία προσαρµόζονται οι στρωτήρες ανά αποστάσεις 30 cm (εφόσον είναι
επιθυµητή η τελική απόσταση 60 cm µεταξύ των στρωτήρων). Η προσαρµογή γίνεται
µε τη βοήθεια των συνδέσµων, οι οποίοι είναι ήδη προσαρµοσµένοι στους στρωτήρες
από πριν. Κατά την εναπόθεση απελευθερώνονται οι εναλλάξ στρωτήρες, οπότε µε
δύο διαδοχικές στάσεις του πυλώνα τοποθετούνται όλοι οι στρωτήρες σε απόσταση
60 cm. Ακολουθεί χειροκίνητη αναµόχλευση µε ράβδο του έρµατος κάτω από κάθε
στρωτήρα, για την οριζοντίωσή του. Σηµειώνεται ότι εναλλακτικά του πυλώνα,
µπορεί να χρησιµοποιηθεί και αρπάγη για τη στρώση των στρωτήρων.
Η αναβίβαση των σιδηροτροχιών επάνω στους στρωτήρες πραγµατοποιείται µε
τη βοήθεια του µηχανήµατος Φρίντερ. Όπως και ο πυλώνας, έτσι και το Φρίντερ
κινείται επάνω στις πρόχειρα τοποθετηµένες σιδηροτροχιές, τις οποίες και τοποθετεί
επάνω στους στρωτήρες. Για να συµβεί αυτό, αφού το µηχάνηµα φτάσει στο επιθυµητό σηµείο, κλειδώνει τις σιδηροτροχιές και εξέρχονται από τη βάση του δύο
πρόσθετα στηρίγµατα, που το ανυψώνουν µαζί µε αυτές. Στηριζόµενο επάνω στα
πρόσθετα στηρίγµατα, το Φρίντερ πλέον µπορεί να χειριστεί ελεύθερα τις σιδηροτροχιές και να τις τοποθετήσει επάνω στους στρωτήρες.
Αφού γίνει το γώνιασµα των στρωτήρων για την ευθυγράµµισή τους και
σφιχτούν οι σύνδεσµοι, για την τελική διαµόρφωση της διατοµής αποµένει η έγχυση
σκύρων µέσα στη σχάρα, καθώς η τελευταία µέχρι στιγµής είναι απλώς τοποθετηµένη επάνω στην υπάρχουσα επιδοµή. Η έγχυση πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια
κατάλληλων βαγονιών µε δοχεία αδρανών. Τα νέου τύπου σχετικά βαγόνια παρέχουν
τη δυνατότητα έγχυσης των σκύρων µε κατάλληλους οδηγούς, ώστε να προκύπτει και
η επιθυµητή διατοµή. Με παλιότερου τύπου βαγόνια, µετά την έγχυση απαιτείται η
διαµόρφωση την ανώµαλης διατοµής στην επιθυµητή µορφή. Η εν λόγω τακτοποίηση της διατοµής πραγµατοποιείται µε τη διέλευση ρεγκαλέζας, µηχανήµατος
που διαθέτει πλευρικά πτερύγια για το σκοπό αυτό.
Το επόµενο µηχάνηµα που κατεργάζεται τη γραµµή είναι η µπουρέζα, µε σκοπό
τόσο την υπογόµωση του έρµατος, όσο και την τελική οριζοντιογραφική και
υψοµετρική τακτοποίηση της γραµµής, που µέχρι στιγµής έχει µεγάλες αποκλίσεις
από τη θεωρητική χάραξη. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µέγιστη επιτρεπόµενη απόκλιση
από τη θεωρητική χάραξη των σιδηροτροχιών σιδηροδροµικών έργων είναι ±1 mm.
Μετά τη µπουρέζα ακολουθεί η διαδικασία σταθεροποίησης της γραµµής, µε
τη βοήθεια σταµπιλιζάτορα. Για τη σταθεροποίηση µίας σιδηροδροµικής γραµµής
απαιτείται η διέλευση 100.000 t από αυτήν, ήτοι αντίστοιχος αριθµός συρµών σε
βραδυπορία κατά το πρώτο διάστηµα µετά την παράδοση της γραµµής. Αντίθετα, η
διέλευση σταµπιλιζάτορα καθιστά πλήρως αξιοποιήσιµη τη γραµµή από την πρώτη
στιγµή, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται στην εκµετάλλευση της υποδοµής. Σήµερα η
σταθεροποίηση µε σταµπιλιζάτορα κρίνεται εκ των ων ουκ άνευ.
Η τελευταία εργασία που παρουσιάστηκε ήταν η αλουµινοθερµική συγκόλληση. Αυτή αφορά την ένωση των επιµέρους µεγάλων τµηµάτων σιδηροτροχιάς, που
είχαν ήδη διαµορφωθεί µε συγκόλληση ηλεκτρικού τόξου. Για την πραγµατοποίηση
της αλουµινοθερµικής συγκόλλησης απαιτείται οι προς συγκόλληση παρειές να
απέχουν περί τα 25 mm µεταξύ τους. Η περιοχή συγκόλλησης εσωκλείεται σε ειδικές
πυρίµαχες θήκες και προθερµαίνεται µε φλόγιστρο επί 4 min. Στη συνέχεια εγχύεται

στη θήκη µίγµα σιδήρου - αργιλίου και η συγκόλληση εκκινείται µε σπίρτο πυριτίου µαγνησίου. Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται για µία συγκόλληση είναι αναλώσιµα (χρησιµοποιούνται µία φορά). Μία αλουµινοθερµική συγκόλληση διαρκεί περί
τα 20 min, κοστίζει περί τα 70 € και απαιτεί ειδικευµένο προσωπικό.
Με την τεχνική που περιγράφηκε παραπάνω, η απόδοση του εργοταξίου όσον
αφορά στην κατασκευή σχάρας γραµµής φτάνει τα 500 m σε 8 ώρες. Σηµειώνεται ότι
κατά τον έλεγχο ήδη ολοκληρωµένων τµηµάτων της γραµµής µε όχηµα Desiro
πιστοποιήθηκε ταχύτητα που κυµάνθηκε στο φάσµα 180-200 km/h.
Μετά το εργοτάξιο του Άσπρου, η επόµενη στάση πραγµατοποιήθηκε στους
Νέους Πόρους Πιερίας, στο νέο τµήµα υψηλών ταχυτήτων Λεπτοκαρυάς - Ευαγγελισµού, όπου και έγινε επιβίβαση σε δραιζίνα, όχηµα επιθεώρησης της γραµµής.
Με το εν λόγω όχηµα έγινε διέλευση µέσα από τις διαδοχικές σήραγγες των Τεµπών
και στάση αµέσως µετά από αυτές.
Χαρακτηριστικό του νέου αυτού τµήµατος εντός των σηράγγων αποτελεί η
επιδοµή σταθερού τύπου. Η εν λόγω επιδοµή χαρακτηρίζεται από πλάκα σκυροδέµατος απευθείας εδρασµένης στην υποδοµή. Επάνω στην πλάκα τοποθετούνται
απευθείας οι ολόσωµοι στρωτήρες από σκυρόδεµα. Ειδικότερα, στη συγκεκριµένη
περίπτωση η διαµόρφωση της επιδοµής έγινε µε υλοποίηση σκαφοειδούς διατοµής
πλάκας σκυροδέµατος, µέσα στην οποία τοποθετήθηκαν οι στρωτήρες και η οποία
γέµισε µε σκυρόδεµα. Λόγω των τεράστιων καταπονήσεων, οι ελαστικοί σύνδεσµοι
φέρουν διπλά ελαστικά υποθέµατα.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, σε σχέση µε µία αντίστοιχη κοινή γραµµή µε έρµα, µία
σταθερής επιδοµής γραµµή επιβάλλει αυξηµένο κόστος κατασκευής κατά 30-40%.
Ωστόσο, οι ανάγκες για συντήρηση είναι πολύ µικρότερες, υποβιβάζοντας το
αντίστοιχο κόστος κατά 75%. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, µία σταθερής επιδοµής
γραµµή επιβάλλει πολύ προσεγµένη κατασκευή, καθώς ενδεχόµενες επισκευές είναι
εξαιρετικά δύσκολο να πραγµατοποιηθούν.
Η τελευταία επίσκεψη πραγµατοποιήθηκε στο κέντρο τηλεδιοίκησης του
Ευαγγελισµού, όπου και έγινε επίδειξη του ηλεκτρονικού συστήµατος ελέγχου των
αλλαγών και παρακολούθησης των συρµών.

