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RESUM: Actualment existeix un gran interés per part dels goberns que una part del presupost destinat a infraestructures 
vagi a parar a invesions en construir línies de tren de alta velocitat, degut a que s'ha pogut demostrar durant els ultims 
anys la seva utilitat i viabilitat. Però un aspecte que no es considera es que asquestes línees sofreixen un procés de 
desgast amb el pas del temps, necessitant una renovació dels components (balast, carril i les travesses) amb els anys. 
La primera experiència amb això va ser a la línia TGV Sud-Est a França, inaugurada al 1982 i que conecta la capital 
francesa (Paris) amb la segona ciutat del país (Lyon). La renovació es va allargar durant 5 anys i va suposar un canvi en 
el balast i els aparells de vía. 
 En aquest treball s'ha pretés estudiar alguns dels aspectes a considerar alhora de planificar una renovació de 
vía. S'ha començat plantejant quins eren els criteris que s'havien de considerar per decidir l'estat de una línea ferroviaria, 
analitzant els treballs de manteniment que s'hi realitzen, paràmetres geomètrics i el trafic circulant. 
 En la segona part es tracta d'explicar els procesos bàsics que es poden aplicar per renovar la vía, tant els que 
afecten al balast (renovació amb desguarnidora, o renovació per trams de vía), els que afecten a carril i travesses ( 
renovació amb portics, renovació mitjançant tren de renovació ràpida o sustitució exclusiva de carril o de travesses), 
acabant per explicar alguns tren que es comencen a comercialitzar actualment i que engloben tots els treballs facilitant la 
feina i obtenint majors rendiments. A més dels processos, en cada apartat es dona referències dels rendiments que 
s'obté en cada un dels processos i els recursos que s'hi han de destinar. Tota aquesta informació s'ha obtés de obres 
reals, basats amb l'experiència del autor i d'informació facilitada per algunes empreses del sector. 
 En la tercera part s'analitza el cas de la renovació de la línia TGV Sud-Est a França. Malgrat que va ser una 
renovació parcial perque sol es va canviar el balast i els aparells de vía, és  la única experiència que es disposa en 
aquest camp i per tant pot servir de referència per a altres línies. Es comenta tots els criteris que es van exigir durant la 
seva realització, els condicionants i quins van ser els resultats obtinguts. Tot seguit, i fent una mica balanç dels dos 
apartats anteriors, s'analitza quins serien els condicionants a considerar si es pretengués realitzar una renovació de una 
línea de alta velocitat, comparant a més amb les renovacions amb les línees clàsiques de les quals ja es dispossa de una 
llarga experiència.  
 Per últim, i que en part és l'apartat pràctic de aquest treball, s'aplica tota la informació anterior per analitzar, 
coneixent totes les dades tècniques de la línea, quan serà el moment en que es necessitarà renovar la línea de alta 
velocitat Madrid-Sevilla, la més antiga a Espanya ja que es va inaugurar al mes d'abril de 1992. Per fer això, s'han 
considerat diversos factors, com raons de característiques de materials, tràfic... A més es planteja quin serà 
econòmicament el millor mètode per realitzar-la, analitzant el cost de la maquinaria pesada a utilitzar. 
 
ABSTRACT: Nowadays there is an increasing interest from the goverments that an important part of the infraestructures 
budget has to be invested in constructing high speed train lines, due to have proved their utility and viability during the last 
years. However there is a point that we don't usually consider, the fact that those lines suffer from a wearingaway process 
as time goes by, so it will be needed a renewal of the main components of the track, such as ballast, rail and sleepers. 
The first experience in those works was in TGV Sud-Est line in France, inaugurated in 1982 and links the main city in 
France (Paris) with the second one (Lyon). The renewal lasted for five years and included changing all the ballast and the 
pointwork replacement (turnouts).  
 In this work is tried to study some of the points to consider if we're trying to plan  the renewal of a typical train 
line. It starts  showing which are the approaches we have to consider to decide the real situation of the railway, analyzing 
the maintenance works that are being carried out, geometrical parametres and the traffic holded by the line. 
 In the second part is tried to explain the basic procedures that can be used in the renewal, not only the ones 
which involves the ballast (renewal with ballast removal train or taking out some sections) but also those which affect to 
rail and sleepers (using portal cranes, using a fast renewal train or changing only the rail or the sleepers), finally 
explaining some of the most modern trains which have been build and invlove all the works in only one machine, making 
the work easier and obtaining better yields. Moreover, it has been included in every work the yields obtained by every 
machine and the machines and human resources that they imply. All that information has been obtained from some real 
works, based on the author's experience and information provided by some enterprises of this field. 
 In the third part there is an analysis of the TGV Sud-Est renewal in France.  Despite being a partial renewal 
because only the ballast and the turnouts were changed, it's the only experience that we have in that field, so it's the only 
reference to this kind of works. It's also commented all the approachals that were demanded during the works, the 
external conditions and the results obtained at the end.  Moreover, to sum up the previous parts, its included a 
summary of the conditions to consider if we seek to do a renewal of a high speed train line, also comparing  to a 
conventional line renewal, those which there is a very wide experience. 
 Finally, and the practical part of this work, it's used all the informations seen before to analyze, knowing all the 
technical data of the line, when will be the right time to doa a renewal of the high speed line that links Madrid with Seville, 
the oldest one in Spain which was opened for the passenger traffic in April 1992. In order to do that, it has been 
considered different points, such as type of material, traffic... It's also commented the most interesting method 
(economically) from all the ones explained before but only considering the cost of the heavy machines used in the works. 


