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Túnel canal da Mancha: sección

O túnel do canal da Mancha

O túnel do Canal da Mancha une as localidades de Cheriton
cerca de Folkestone, no condado de Kent (Gran Bretaña), e
Coquelles preto de Calais (Francia).

Este túnel, un dos grandes proxectos de inxeniería do
século XX, ten unha capacidade para 600 trens diarios en
ambos os dous  sentidos. É un servicio regular de trens-
lanzadeira  xestionado pola compañía Eurotunnel, que

transporta ademais automóbiles e camións. O traxecto
ten unha duración de 35 minutos. Cada tren acada unha
velocidade de 130 km/h debaixo do mar, ten unha

lonxitude de 800 metros e pode transportar ata 180
automóbiles. Os trens de mercadorías poden transportar 28 camións.

Son tres túneles paralelos: os trens pasan por dous túneles de 7,6 m de ancho, un a cada lado
dun túnel de servicio, que ten unha anchura de 4,8 m. A sección baixo o mar é de 39 km. En
total hai 195 km de recorrido incluíndo os accesos. Os servizos de mantemento e emerxencia
utilizan o túnel central e, se fora necesario, os pasaxeiros poderían saír a pé por ese túnel.

A compañía Eurotunnel ten unha concesión para xestionar o túnel ata o ano 2052, cobrando o
acceso aos operadores da liña ferroviaria. Os trens que transportan pasaxeiros xestiónaos
Eurostar, compañía conxunta das  liñas ferroviarias británica, francesa e belga. Os trens
alcanzan  velocidades de ata 140 km/h e o traxecto entre Londres e París dura tres horas.

Historia. O inxeñeiro francés Albert Mathieu-Favier foi o primeiro en suxerir a construción dun
túnel baixo o canal da Mancha en 1802. Desde entón fixéronse numerosos proxectos. En 1875
a compañía Channel Tunnel obtivo a autorización para construír un túnel.

A construción do túnel comezou, pero pronto se interrompeu por asuntos de defensa militar.
Entre 1882 e 1950 o Parlamento Británico rexeitou 10 proxectos efo a maioría por razóns de
seguridade nacional. A construción do túnel reiniciouse en 1922, pero abandouse de novo

A construción definitiva comezou en 1987. As máquinas perforadoras comezaron o traballo
desde as costas francesa e británica. As dúas seccións do túnel de servicio foron as primeiras que
se uniron, en decembro de 1990. As compañías que realizaron estes traballos lograron perforar
426 m nunha semana. Nos momentos de máxima actividade, empregáronse ata 15.000 obreiros.
O coste orixinal proxectado para a construción do túnel ascendía a 4.800 millóns de libras
(6.000 millóns deuros), pero o coste real foi de 10.500 millóns de libras. Inaugurouse
oficialmente o 6 de maio de 1994, un ano máis tarde do previsto.

COMPRENSIÓN DO TEXTO

1. Que localidades une o túnel?
2. Canto mide?
3. Quen foi o primeiro que pensou na súa construcción?
4. Cando se empezou a construcción definitiva?
5. Por que se retrasou tanto a súa construcción?
6. Cando remataron as obras?
7. Ata que ano ten a concesión a empresa?
8. Canto foi o custo real das obras?
9. Canto chegaron a perforar nunha semana?
10. Cantos traballadores chegaron a traballar nel?


