JAPONIA – Mosty Świata
XI Wyprawa Naukowo-Techniczna JAPONIA to najnowsza książka podróżników mostowców, zrzeszonych
w krakowskim Stowarzyszeniu Wyprawy Mostowe, będąca relacją z 11-dniowej podróży do Japonii, odbytej
17–27 października 2018 r.

dawczy: prof. dr hab. inż. Antoni Szydło – kierownik oraz dr inż. Piotr
gu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych” z 2014 roku.
enbud (IV kwartał 2015). Do obliczenia kosztów utrzymania nawierzchni
w podobnych warunkach klimatycznych jak polskie (Francja, Niemcy, USA).

Ten azjatycki kraj, położony na wąskim łańcuchu
ponad 3,5 tysiąca wysp na
zachodnim Pacyfiku, o powierzchni niewiele większej
od Polski (378 tys. km2),
ale z dużo większą liczbą
ludności (126,7 mln),
z czego tylko w rejonie
Tokio mieszka 41,5 mln osób, tworząc największą światową
konurbację, prof. Kazimierz Flaga, pomysłodawca i spiritus
movens wypraw mostowych, określa we wstępie książki jako
fascynujący pod względem cywilizacyjnym i kulturowym.
Państwo do połowy XIX w. izolujące się od świata, dotykane
potężnymi trzęsieniami ziemi, którego tylko jedna piąta terytorium nadaje się do zamieszkania, ponieważ ponad 70%
powierzchni zajmują góry, ma wielkie osiągnięcia w dziedzinie
kultury i techniki. Zagadkowi są sami Japończycy, z których
większość deklaruje jednocześnie ateizm i przynależność do instytucji religijnych, bo jak mówi stare powiedzenie, „w Japonii
MĄDRE
rodzisz się szintoistą, małżeństwo zawierasz
poBUDOWANIE
chrześcijańsku,
JAK BUDOWAĆ TANIEJ I LEPIEJ
a umierasz jako buddysta”.
Wyższa jakość i trwałość dróg przy jednoczesnym realnym obniżeniu
kosztów jest możliwa. Jak pokazują analizy ekspertów z Politechniki
Wrocławskiej, dzięki właściwemu doborowi technologii w Polsce może
powstać więcej kilometrów nowych dróg o większej trwałości.

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do
2025 r.) zakłada budowę ponad 3 900 km nowych dróg szybkiego
ruchu – autostrad, dróg ekspresowych oraz obwodnic.

73%

dróg będzie budowane
w technologii

asfaltowej

27%

dróg będzie budowane
w technologii

betonowej

Uczestnicy wyprawy zwiedzili wybrane obiekty związane z mostownictwem (44 obiekty), kulturą (świątynie, zamki, muzea) i turystyką. Swoje wrażenia opisali w rozdziałach odpowiadających
kolejnym dniom wyprawy. Zwrócili uwagę na wiele szczegółów
z życia codziennego, jak np. widoczna w gastronomii fascynacja
kulturą francuską, specyfika obsługi w restauracjach, umiejętność kreowania przez Japończyków atrakcji turystycznych. Wiele
spostrzeżeń dotyczy transportu zbiorowego, ponieważ głównym
środkiem transportu polskich mostowców było metro i kolej,
zwłaszcza superszybki pociąg Shinkansen. Łącznie przebyto
ok. 4 tys. km, zwiedzając Japonię w pasie od Tokio do Hiroszimy.
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Koszty budowy nawierzchni
Jak wynika z porównania aktualnie budowanych konstrukcji,
drogi betonowe są tańsze od asfaltowych już na etapie budowy.
Koszt budowy 1 km drogi ekspresowej dwupasmowej:

Nawierzchnia
asfaltowa

Nawierzchnia
betonowa
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