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AN IMPRESSIVE ENGINEERING WORK. 
SAINT GOTHARD RAIL TUNNEL - SWITZERLAND 

 
 In the last 25 years, the segment between Lugano and Zurich, the 
traffic of trucks has increased 12 times. For the purpose of streamlining 
transport and for the expansion of the Swiss rail network, because each year 
through the tunnel will pass 6 million passengers and 50 million tons of cargo, 
after 10 years of studies and 15 years of construction, materialized construction 
of Saint-Gothard tunnel.  
 What is Saint Gothard?  
 1. Mountain range in the Alps Lepontine (Switzerland, max. 3,192 m), 
consisting of crystalline, Granites South and streets. 2. Pass from long, 26 km, 
located at 2,108 m altitude, on the border with Switzerland and Italy, which 
provide the link between the two countries in the area of Reuss and Ticino 
valleys. 3. Rail Tunnel, located 1,154 m high, built in the years 1872-1882, 
between the villages of Airolo (Italy) and Andermatt (Switzerland), assigned for 
a distance of 15 km from the Saint-Gothard. 4. Road tunnel, 16.3 km long, 
opened to traffic in 1980, ensuring links between the settlements of Airolo (Italy) 
and Andermatt (Switzerland). 5. The longest rail tunnel in the world, which 
should enter into service in the year 2017, the core piece of the expansion of 
the Swiss rail network.   
 
 Keywords: mountain range, passing the railway tunnel, the transalpine 
road tunnel, the Swiss rail network expansion 
 Cuvinte cheie: masiv muntos, trecătoare transalpină, tunel feroviar, 
tunel rutier, extindere rețea feroviară elvețiană 
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 1. Istorie. Tunelul Gothard  
 
 Tunelul Gothard este un tunel de cale ferată care străpunge 
masivul Gothard1, construit în perioada 1872-1880. Un tren necesită 
circa 9 minute pentru traversarea tunelului care leagă localitățile 
Göschenen (Cantonul Uri) și Airolo (Cantonul Tessin).  
 Intrarea în tunelul de cale ferată se face în nord la 
Göschenen  (altitudine1106 m), la o distanță de 8 km se atinge punctul 
cel mai înalt (1151 m), după 2 km tunelul trece granița dintre cantoane 
și după încă 5 km tunelul are gura de ieșire (1142 m) lângă Airolo.  

 Proiectul construirii 
tunelului cu cheltuieli prevăzute 
de 187 milioane de franci, a fost 
susținută de bancherul Alfred 
Escher.  
 Săparea tunelului a fost 
începută în 1872, la 13 
septembrie în partea de sud, iar 
la 24 octombrie în nord. 
Lucrarea se efectua în trei 
schimburi, folosindu-se ca 
exploziv  dinamita (mai ales în 
sud din cauza structurii 

petrografice2, aerajului și apei freatice).  Numeroasele probleme 
tehnice ivite, precum și îmbolnăvirile muncitorilor (boli parazitare, tifos, 
și silicoză cauzată de praful de granit), au generat întârzieri care nu au 
fost prevăzute de firma constructoare condusă de inginerul elvețian 
Louis Favre. 
 Costul lucrărilor depășind 100 de milioane de franci, s-a 
solicitat din nou un sprijin german și italian. La data de 19 iulie 1879, la 
un control al tunelului, patronul Louis Favre este atacat de unul din 
muncitori și moare în tunel la vârsta de 53 ani, la câteva minute după 
atentat, din cauza unui atac de cord. 
 La data de 29 februarie 1880, într-o zi de duminică ora 11, 
după o perioadă de șapte ani și cinci luni, tunelul de 15 km lungime a 
fost terminat, La întâlnirea celor două galerii străpungerea a reușit cu o 
eroare de înălțime de numai 33 cm, o premieră la aceea dată.  

1 Mai există un tunel similar, destinat circulației rutiere. 
2 Relieful petrografic reprezintă un ansamblu de forme create de agenţii externi pe 
anumite tipuri de roci în funcţie de proprietăţile acestora. 

 

    
Fig.1   Alfred Escher (1819-1882) și 
Louis Favre (1826-1879) 
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2. Tunelul feroviar Saint-Gothard 
 
În ultimii 25 de ani, pe tronsonul  dintre Lugano 

(Elveția centrală, aproape de granița cu Italia) şi Zürich (cel mai mare 
oras din Elveția), traficul circulaţiei camioanelor a crescut de 12 ori. În 
scopul fluidizării transportului şi pentru extinderea reţelei feroviare 
elveţiene, deoarece în fiecare an prin tunel vor trece 6,5 milioane de 
pasageri şi 49 milioane de tone de marfă, după 10 ani de studii şi 15 
ani de construcţie, s-a concretizat construcţia tunelul Saint-Gothard. 
Lucrarea va costa 7 miliarde de franci elvețieni (4,5 miliarde de euro). 

Munca într-un tunel rămâne o meserie riscantă. În sec. XIX-lea, 
construcţia de tuneluri făcea zeci de morţi pe kilometru. Chiar tunelul 
sub Canalul Mânecii, deşi străpuns într-un calcar mult mai “moale", a 
făcut şapte morţi din partea franceză şi treisprezece din partea engleză. 

Saint-Gothard, cel mai lung tunel feroviar din lume,  care 
trebuie să intre în exploatare în anul 2017, este piesa de bază a 
proiectului de extindere a reţelei feroviare elveţiene. Acest ansamblu 
cuprinde şi tunelurile Zimmerberg şi Ceneri. La terminare, cu cei 57 km 
cât va măsura între Erstfeld şi Bodio, tunelul Saint-Gothard va fi cel mai 
lung tunel feroviar din lume (figura 3).  

Funcţie de lungimea acestora, tabelul 1 prezintă primele opt 
tuneluri din lume. 
                Tabelul 1  

Nr. 
crt. 

Denumire 
Ţara 

Lungime 
km 

Anul punerii 
în funcţiune 

1 Saint-Gothard - Elveția 57 2017 

Fig. 2 
  
Tren și un grup de muncitori la intrarea în 
Tunelul Gothard, anul 1800 
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2 Sei-Kan - Japonia 53,8 1988 
3 Eurotunnel - Franţa-Anglia 50,45 1994 
4 Lötschberg - Elveţia 34,5 2007 
5 Guadarrama - Spania 28,4 2007 
6 Hakkôda - Japonia 26,4 2010 
7 Iwate-Ichinohe - Japonia 25,8 2002 
8 Îyama - Japonia 22,2 2013 

 
 
 

 
 

 
 
14 ani de săpături, 24 

milioane de metri cubi de rocă 
scoși din munte și o investiție de 
624 de milioane de lire sterline. 
Sunt câteva dintre cifrele legate de 
construirea celui mai lung tunel 
feroviar din lume.  

Inginerii nu au dreptul la 
erori la racordarea celor două 
capete de tunel: legătura între cele 
două capete este realizată la 
centimetru ! Topografii au lucrat cu 
sateliţii şi calculatoarele. Au trebuit 
să ţină cont  şi de deplasarea 
Alpilor, care este de 1 mm pe an. 

Tunelul se compune din 
două galerii paralele, conectate la 
fiecare 312 m, printr-un total de  
175 de ramuri de comunicaţie. 
Sunt instalate ventilatoare 
puternice care asigură evacuarea 
prafului şi a substanţelor nocive 

eliberate în timpul lucrărilor. 
 Pentru a săpa tunelul sub munţii elvețieni, s-a recurs la 
excavatoare pentru tuneluri. Acestea sunt adevărate combinate ale 
căror capete zdrobesc roca. Pentru Saint-Gothard sunt folosite patru 
astfel de utilaje. Ele sunt construite după dimensiunea tunelului şi costă 
între 13 şi 20 milioane de euro fiecare. 

Fig.3  
 
Saint-Gothard, cel mai lung tunel 
feroviar din lume, ansamblu care 
cuprinde şi tunelurile Zimmerberg  
şi Ceneri 
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Fig. 4 Secțiune prin Saint-Gothard, cel mai lung tunel feroviar din lume 

 
 Atunci când excavatorul ajunge la un obstacol geologic, trebuie 
recurs la explozibil sau la „jumbo„. Aceste maşini sunt echipate cu mai 
multe capete de găurire şi pot fora 4 găuri simultan.  Dar dacă 
excavatorul înaintează ]n mod normal, cu 20 m pe zi, prin folosirea 
explozibilului nu se depăşeşte 6 până la 9 m. Tunelul traversează 
aproximativ opt tipuri de roci, în principal gnais, calcar şi marmură. 
Diametrul util al galeriilor este de 8,40 m, iar învelişul de beton având 
grosimea de 40 cm întăreşte şi consolidează pereţii. 

Umiditatea aerului în tunel este de 70 %. Într-un an, 125 000 de 
litri de apă se infiltrează prin pereţii tunelului. Apa este drenată în afara 
tunelului, apoi răcită în bazine de decantare înainte de fi deversată în 
cursurile de apă cele mai apropiate. 
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Benzile rulante lungi de zeci de kilometri evacuează roca 
excavată pe măsura avansării tunelului. Numai pentru tunelul de bază 
au fost extrase peste 24 de milioane de tone de sfărâmături. 
Vagonetele sortează sfărâmăturile. Acestea sunt măcinate şi vor servi 
la fabricarea betonului. Măcinarea produce şi noroi ultrafin, din care, 
prin reciclare, se pot face cărămizi. 

Forarea are nevoie de 500 000 litri de apă pe zi. Apa serveşte 
la fabricarea betonului, la răcirea sau spălarea utilajelor. De asemenea, 
trebuie să existe rezerve pentru stingerea eventualelor incendii.  În 
final, lucru demn de reţinut, apa folosită este tratată şi redată mediului 
natural. 

Pentru întreaga construcţie a fost achiziţionată o suprafaţă de 
1,2 milioane de km², din care mai mult de jumătate s-au folosit pentru 
instalarea şantierului din vecinătatea tunelului. Aici se află locuinţe, 
centrala electrică, ateliere, depozite. Pentru construcţia căii ferate, au 
fost distruse 20 de case. 

1800 de muncitori de 10 naţionalităţi diferite muncesc în 
permanenţă pe şantier. Pentru asigurarea continuităţii lucrului, trei 
echipe muncesc 24 de ore din 24. În total, în construcţia tunelului sunt 
implicate 6000 până la 7000 de persoane. 

Puţul de acces coboară la 800 m. La această adâncime, 
temperatura rocii ajunge la 45-50 °C. În plus, utilajele degajă şi ele 
căldură, iar condiţiile de muncă ar fi insuportabile fără un sistem 
adecvat de răcire. Temperatura medie este coborâtă până la 28 °C. 

Se apreciază că cele 24 de milioane de tone de rocă scoase 
din munte pentru construirea tunelului (adică de vreo cinci ori cât 

 

 

 

Fig. 5  

Excavator 
utilizat 
pentru 
realizarea 
tunelurilor 
sub munţii 
elveţieni 
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materialul folosit la construirea piramidei lui Keops), va fi utilizată în tot 
felul de alte proiecte, o parte din cea excavată fiind acum pe fundul 
lacului Geneva. Peste 13 milioane de metri cubi de rocă vor fi folosiți 
pentru a “restaura” lacurile alpine care au fost dragate pentru obținerea 
pietrișului. Totodată, apa caldă care curge în adâncurile muntelui și 
care poate atinge 50 0C  va fi folosită pentru fermele de pește, elvețienii 
sperând chiar să obțină astfel, propria sursă de caviar. 

 

 
 

 

 

Fig. 6  
 
Excavatorul 
ajunge la un 
obstacol geologic 
şi trebuie recurs 
la explozibil sau 
la "jumbo"- 
(maşini echipate 
cu mai multe 
capete de 
găurire care pot 
fora 4 găuri 
simultan) 
 

Fig. 7 Cele două galerii paralele, conectate la fiecare 312 m prin 175 de 
ramuri de comunicaţie în faza finală – a și în timpul construcției - b 

 

a 
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Fig. 8 Benzile rulante lungi de zeci de kilometri evacuează roca excavată 

b 
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Fig. 9 Tunelul feroviar Saint Gothard a creat un oraş-şantier 
 
3. Construcția tunelurilor gigant, continuă 
 
La mijlocul lunii februarie 2014, China a anunţat că va construi 

între două oraşe portuare din nord-estul ţării, cel mai lung tunel 
submarin din lume.  

Acest tunel de 123 km, va depăși lungimile cumulate ale celor mai 
lungi două tuneluri din lume, cel de sub Canalul Mânecii (care leagă Marea 
Britanie de Franţa) şi Seikan, dintre insulele japoneze Honshu şi Hokkaido. 
Tunelul va fi săpat sub Golful Bohai şi va lega oraşele Dalian (provincia 
Liaoning) şi Yantai (provincia Shandong).  

Ca şi pentru tunelul construit sub Canalul Mânecii, va fi realizat un 
tunel feroviar şi un tunel de serviciu. Trenurile vor transporta maşini şi pasageri 
şi vor efectua traversarea în aproximativ 40 de minute, cu o viteză de 220 km/h. 

Responsabilii implicaţi în acest proiect au afirmat că securitatea va fi o 
prioritate absolută, având în vedere faptul că tunelul va fi săpat într-o zonă cu 
activitate seismică. 
 Acest obiectiv, pentru care va fi alocat un buget estimat la 26,5 
miliarde euro, va face parte din cel de-al 13-lea plan cincinal (2016-
2020), a precizat Wang Mengshu, specialist al Academiei chineze de 
inginerie (AFP). 
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4. Concluzii 
 
Ce reprezintă Saint Gothard ? Din cele prezentate, rezultă în 

sinteză: 
● Masiv muntos în Alpii Lepontini (Elveția), format din șisturi 

cristaline, granite și gnaisuri3. Altitudine maximă: 3.192 m (vf. Rotongo). 
Relief glaciar. Important nod orografic. Din acest masiv izvorăște Ronul 
și Rinul. Observator meteorologic.  

● Trecătoare transalpină, lungă de 26 km, situată la 2.108 m 
altitudine, la granița Elveției cu Italia, care asigură legătura între cele 
două țări în zona văilor Reuss și Ticino. Hotel. Atestată documentar la 
începutul sec. XIV-lea și numită după adăpostul (hotelul) dedicat Sf. 
Gothard (n. 1038), episcop de Hildesheem, construit în sec. XIV-lea.  

● Tunel feroviar, situat la 1.154 m altitudine, construit în anii 
1872-1882, între localitățile Airolo (Italia) și Göschenen (Elveția), 
străpungând pe o distanță de 15 km masivul Saint-Gothard.  

● Tunel rutier, lung de 16,3 km, deschis traficului în 1980, prin 
care se asigură legăturile între așezările Airolo (Italia) și Andermatt 
(Elveția).  

● Cel mai lung tunel feroviar din lume,  care trebuie să intre în 
exploatare în anul 2017, piesa de bază a proiectului de extindere a 
reţelei feroviare elveţiene. Acest ansamblu cuprinde şi tunelurile 
Zimmerberg şi Ceneri. La terminare, cu cei 57 km cât va măsura între 
Erstfeld şi Bodio, tunelul Saint-Gothard va fi cel mai lung tunel feroviar 
din lume, până la darea în funcțiune a tunelului chinezesc.  
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3 GNÁIS (‹ germ., fr.) s. n. Rocă metamorfică alcătuită din cuarț, feldspat și mică, uneori 
amfiboli, șistoasă sau granulară provenită din transformarea rocilor granitice sau 
argiloase. Se deosebesc: ortognaisuri (de origine magmatică) și paragnaisuri (de origine 
sedimentară). Se utilizează pentru macadam, trotuare etc.  
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