Cum au construit chinezii trenurile de mare
viteză
31 mai 2021
China a construit în 15 ani aproape 40.000 de km de linii de tren de
mare viteză, mai mult decât tot restul lumii a construit în 55 de ani
și investițiile totale au trecut de 1.000 miliarde de dolari, fiind cel
mai mare proiect de infrastructură din acest secol. Doar China
putea face asta, iar mai jos puteți citi cum a trecut China în patru
decenii de la o țară unde trenurile erau mai lente decât în România,
la o țară unde multe trenuri ating 350 km/h. Nu sunt toate ”roze”
când este vorba despre super-trenurile Chinei, iar în articol puteți
citi și despre părțile ”întunecate”.

Informția pe scurt:
•

•

În China este mic costul cu forța de muncă, exproprierile se fac rapid și ieftin, dat
fiind regimul totalitar, nu se pierde timp cu licitații și contestații. Statul este extrem de
puternic și toate resursele de cercetare au fost mobilizate pentru mega-proiect.
Chinezii au construit uimitor de repede: linia de 1.318 km dintre Beijing și Shanghai a
fost gata în 3 ani și 3 luni, iar cea de 2.230 km dintre Beijing și Guangzhou a fost
gata în 7 ani.
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Până la primul tren de mare viteză, din 2008, chinezii au investit sute de miliarde de
dolari în șase ”runde de accelerare” care au crescut vitezele pe liniile convenționale.
Runda 1 a fost în 1997, când pe trei linii se putea circula cu 140 km/h, iar runda 6 a
fost în 2007, când vitezele au ajuns la 200 km/h pe toate liniile principale din țară.
Chinezii au construit ziduri și canale uriașe încă de acum două milenii, iar statul este
capabil să mobilizeze la muncă milioane de oameni. Rețeaua de trenuri de mare
viteză este un proiect național către care au fost direcționate eforturi uriașe de
cercetare.
Prima linie a fost deschisă în 2008, iar rețeaua a ajuns la aproape 40.000 km, în unii
anii fiind deschiși și 4.000 de km. Distanțe de 2.500 km pot fi parcurse în 8 ore de
super-trenuri.
Un accident grav din 2011 a dus la schimbări majore: vitezele maxime au scăzut cu
50 km/h până în 2016, au fost demisii la vârf și mulți au acceptat faptul că s-a trecut
mult prea repede la viteze de 350 km/h. China mai avea de învățat.
Sunt experți care spun că statul chinez a construit mult prea multe linii de mare
viteză, chiar și în regiuni cu populație mică și trafic scăzut. Doar o treime dintre liniile
de mare viteză aduc profit și autoritățile promit să aleagă mai cu grijă ce proiecte vor
deveni realitate, fiindcă au crescut mult și datoriile.

China, țara construcțiilor monumentale
Chinezii au construit încă din vechime lucruri de anvergură, cum ar fi Marele Zid sau
Marele Canal, mai ales că au avut forță de muncă (aproape) nelimitată și
conducătorii au putut mobiliza milioane de oameni pentru mega-proiecte. China avea
60 de milioane de locuitori la începutul erei noastre și a ajuns la 110 milioane de
locuitori pe la anul 1100, când toată Europa avea sub 65 de milioane de oameni.

China are peste 135.000 de km de cale
ferată și pare acum greu de crezut că
cea mai populată țară din lume a avut
prima cale ferată chiar mai târziu decât
Principatele Române. Mai mult, prima
cale ferată de pe teritoriu chinez a fost
lăsată să se degradeze și apoi a fost
demontată, după ce foarte mulți s-au
opus și pentru că acea cale ferată a fost
construită de străini, dar și fiindcă oamenii de acum 145 de ani nu au înțeles cât de
mult schimbă căile ferate o țară.
Puteți accesa aici una din prezentările video din articol.

Puteți să aflați mai multe informații privind construcția de căi ferate în China, în
capitolele de mai jos, accesând aici articolul scris de Vlad Barza publicat pe
pagina web hotnews.ro.
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Șase runde de accelerare
De ce China construiește atât de repede și atât de ieftin căi ferate de mare viteză
2011 Wenzhou – Accidentul care i-a readus pe chinezi la realitate
Viitorul însemnă investiții mai chibzuite
350 km/h este mai mult decât suficient
Cum a crescut rețeaua chineză de mare viteză (câți km erau în folosință în fiecare
an)
Cele mai importante linii chineze de mare viteză și cât durează parcursul

Sursa: http://www.aifr.ro/

