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Historia i przygotowania do budowy
Jednym z projektów modernizacyjnych była budowa o nazwie 

Reconstruction and Upgrading of Airport Road from Rounda-
bout Azibekov to Heydar Aliyev International Airport w Baku, 
km 0,000 + 13,169, którą po 21 miesiącach od podpisania umowy 
i po 13 miesiącach od rozpoczęcia budowy prezydent Republiki 
Azerbejdżanu 25 grudnia 2008 r. uroczyście oddał do użytku. 
Budowa była realizowana na wschodnim cyplu Półwyspu Ap-
szerońskiego.

Zmodernizowana trasa łączy centrum Baku z największym 
w kraju międzynarodowym lotniskiem Gejdara Alijeva. Rozpo-
czyna się przy ul. Gejdara Alijeva w miejskiej części Azibebkova 
i dalej przebiega przez rejony podmiejskie: Sabunchu, Bakikhanov, 
Amircan, Surakhani aż do lotniska. W marcu 2007 r. zostały 
podpisane umowy między Doprastav a.s. a azerbejdżańskim mi-
nisterstwem transportu, reprezentowanym przez Azerroadservice. 
Jednocześnie w pierwszym półroczu 2007 r. Słowacy założyli 
oddział swojej fi rmy w Azerbejdżanie. 

Rozwiązania techniczne i budowa
Nowo wybudowana sieć komunikacyjna zastąpiła istniejącą, 

która nie odpowiadała wymaganiom dzisiejszego ruchu drogo-
wego. Powodem była lokalizacja i wysokość starej trasy, niewystar-
czająca szerokość, ale też poziome skrzyżowania z komunikacją 
miejską. Obecnie infrastruktura ta obejmuje od czterech do sześciu 
pasów drogowych w każdym kierunku. Na pierwszym kilometrze, 
od początku aż do Sabunchu, jest razem 12 pasów, a dalej, do 
lotniska, osiem pasów. Średnio szerokość drogi wynosi 43 m.

W początkowej dokumentacji przetargowej proponowano pięć 
węzłów: Sabunchu (km 1,000), Bakikhanov (km 3,200), Amircan 

(km 6,000), Jeni Surakhani (km 10,000) i Airport (km 12,200). Ze 
względu na opóźnione przekazanie odcinków i problemy z wy-
właszczeniem nieruchomości, inwestor zadecydował się zastąpić 
węzły Amircan i Jeni Surakhani jednym – Surakhani w km 8,620. 
Podczas budowy została dokończona nowa część autostradowa, 
łącząca się z budową w miejscu zastąpionego węzła Airport. Ta 
zmiana spowodowała konieczność rozwiązania problemu skrzy-
żowania dwóch autostrad. Z powodów związanych z położeniem 
terenu oraz bezpieczeństwem (korytarze powietrzne przy lotnisku) 
pojawiły się trudności ze znalezieniem odpowiedniego rozwią-
zania. Inwestor wybrał przejściowo najlepszy sposób w postaci 
tymczasowego poziomego skrzyżowania kierowanego przez sy-
gnalizację świetlną. Tym sposobem liczbę węzłów ostatecznie 
zawężono do trzech: Sabunchu, Bakikhanov i Surakhani.

Infrastruktura Świat

Pierwsza w Azerbejdżanie 
autostrada z prawdziwego zdarzenia

inż. Dusan Bozik ❚ , inż. Juraj Serva, inż. Ivan Rondos, inż. Viera Klimentova, Doprastav a.s.

Znaczna część sieci drogowej, mostów i innych obiektów komunikacyjnych Azerbejdżanu jest w złym stanie. Jezdnie są wąskie, zdeformo-
wane, popękane i podziurawione, w ogromnej większości bez poziomych znaków i słupków drogowych. Z drugiej jednak strony, dzięki 
bogatym złożom ropy i gazu ziemnego, kraj ten notuje bardzo szybki wzrost gospodarczy. Niemałą część środków inwestuje w rozwój 
i odnowę infrastruktury drogowej, którą prowadzi spółka Azerroadservice, stworzona i kontrolowana przez ministerstwo transportu. Do 
największych projektów należą: autostrada z Baku do granicy z Iranem, z Baku do granicy z Rosją, z Baku do granicy z Gruzją oraz budowa 
autostradowej obwodnicy Baku.

Widok na Półwysep Apszeroński, na którym znajduje się budowana przez Doprastav a.s. 

autostrada Obiekt mostowy nad autostradą w km 8,6 

Widok z mostu w km 8,6 w kierunku centrum Baku 
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Świat Infrastruktura

Proponowana trasa odpowiada starej, jeżeli chodzi o kie-
runek i wysokość, jedynie w pewnych miejscach doszło do 
jej korekty. Głównym powodem zmian w przebiegu drogi 
są kolizje z istniejącymi obiektami, wyrównanie łuków oraz 
wysoki poziom wód gruntowych.

Skomplikowane przełożenia sieci
Na wykonywanych przez Doprastav trzecim i czwartym 

odcinku o długości 7,669 km znajduje się jeden węzeł typu ko-
niczynka (Suraghani), sześć obiektów mostowych, z tego jeden 
na autostradzie, jeden wiadukt autostradowy oraz cztery kładki 
dla pieszych. Ich całkowita powierzchnia wynosi 4487 m2.

W październiku 2007 r., kiedy rozpoczął się 18-miesięczny 
termin realizacji inwestycji, podjęto prace przygotowawcze: 
przesadzanie i wycinka drzew, częściowe grodzenie budowy, 
przełożenie sieci inżynieryjnych oraz  wyburzanie budynków. 
Ciekawostką jest, że drzewa razem z korzeniami były wyciągane 
specjalną maszyną i przewożone na miejsce ponownego posa-
dzenia. Równocześnie zaczęto przekładać sieci inżynieryjne. 
Samo przekładanie było dość skomplikowane ze względu na 
dużą liczbę niezidentyfi kowanych sieci, często bez właściciela, 
i z nielegalnymi podłączeniami. Z drugiej strony korzystne 
było to, że 70% sieci inżynieryjnych było prowadzone luźno po 
ziemi, co uprościło ich identyfi kację i przełożenie. Najbardziej 
skomplikowane było przełożenie gazu wysokociśnieniowego 
i czterech ropociągów na km 9,100, które udało się zakończyć 
dopiero we wrześniu 2008 r. Z ziemnych prac wykonano: od-
humusowanie, odkopanie niezdatnych materiałów, wykopy 
i nasypy. Ze względu na fakt, że budowa przebiegała na terenie 
byłych, albo stale pracujących pól naft owych, koniecznością 
w wielu miejscach stała się wymiana zanieczyszczonego 
podłoża. Ropę wydobywa się tam metodą wypierania wodą. 
Woda razem z ropą przenika przez warstwy gleby do podłoża 
pod budową. Miały miejsce przypadki, kiedy w wykopie, na 
głębokości wód podziemnych, tworzyła się cienka warstwa 
ropy.

Różnorodny skład geologiczny
Szczególny wpływ na postęp ziemnych prac miała także 

geologiczna budowa podłoża. Jest ona bardzo różnorodna – 
odcinki z niekorzystnymi gruntami ilastymi występowały 
na przemian z różnymi stałymi osadami. W najtwardszych 
miejscach niezbędne było użycie ciężkich młotów hydraulicz-
nych IPH, ewentualnie rozrywanie skalnego podłoża ciężkimi, 
50-tonowymi buldożerami. Materiał na nasypy wydobywano 
z dwóch wykopów i składał się z piaskowo-wapiennych osadów. 
Interesujące jest, że w odpowiednich miejscach frez drogowy 
i materiał dzięki niemu pozyskany (frakcja 0–45 mm) został 
wykorzystany do warstwy konstrukcyjnej, a do podłoża – 
pospółka.

Całkowita grubość warstw konstrukcyjnych jezdni wynosi 
91 cm, z tego 27 cm warstwy asfaltowej i 64 cm podbudowy 
z mieszanek mineralnych.

Skład jezdni:
AKMS (frakcja 0–11 mm) – grubość 40 mm 
ABVH (frakcja 0–22 mm) – grubość 80 mm 
OKVH (frakcja 0–32 mm) – grubość 150 mm 
Mechanicznie utwardzone:
kruszywo – grubość 200 mm 
grys/gruz – grubość 220 mm 
pospółka – grubość 220 mm 
Razem grubość – 910 mm. 

Rozścielanie warstw konstrukcyjnych podłoża  

Widok na gotową jezdnię (4 + 4 pasy + pas wyprzedzania) w km 10 w kierunku lotniska 

Przełożenie sieci inżynieryjnych i ropociągów w km 9,1 

Wykładanie asfaltowych mieszkanek na całej szerokości jezdni jednocześnie większą liczbą 

wykańczarek 
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Infrastruktura Świat
Największym problemem był brak odpowiednich lokalnych 

materiałów o wystarczającej twardości i wytrzymałości. 
Z wyjątkiem materiałów na wspomniane podłoże, materiał 
na pozostałe warstwy trzeba było dowozić z oddalonej o 165 km 
Guby. Chodziło o pospółkę wydobywaną z rozległych, dawno 
wyschniętych kaukaskich koryt rzecznych. Z geologicznego 
punktu widzenia osady rzeczne powstały z osadowych bądź 
przeobrażonych skał Wielkiego Kaukazu.

Na potrzeby budowy dziennie transportowano od 5 do 6 tys. 
t materiału. Był on dowożony do bazy technologicznej w Bala-
chani w stanie pierwotnym albo rozdrobniony. W tym miejscu 
był przerabiany – rozdzielany i kruszony – do postaci grysu 
o frakcji 0–45 mm, ewentualnie przerabiany na pojedyncze 
kawałki wykorzystywane do wyrobu stabilizacji, mieszanek 
betonowych i asfaltowych. Zupełną nowością w Azerbejdżanie 
było wykorzystanie zmodyfi kowanej warstwy nawierzchniowej 
jezdni, czyli AKMS, o grubości 40 mm. Ze względu na fakt, 
że w Azerbejdżanie produkuje się tylko asfalt niezmodyfi ko-
wany B60/70, zmodyfi kowany był wytwarzany na własnej linii 
produkcyjnej z wydajnością 20 t/h. Wyrabiano także emulsję 
asfaltową. Podczas budowy pojawił się także problem z zaopa-
trzeniem w asfalt produkowany w Baku, ponieważ dzienna 
produkcja nie była w stanie zaspokoić potrzeb rynku budow-
lanego. Problem ten został rozwiązany dopiero po interwencji 
ministerstwa transportu, a dzienny odbiór wynosił ok. 160 t. 
Dzienna ilość ułożonych mieszanek asfaltowych była pochodną 
wydajności produkcyjnej dwóch otaczarni o pojemności 200 
i 210 t/h, osiągających wydajność 3000 t dziennie.

Obiekty mostowe i skrzyżowania (węzły)
Węzeł Surakhani znajduje się w km 8,620 trasy głównej 

i zapewnia jej połączenie z podmiejskimi dzielnicami Amircan, 
Surakhani i Jeni Surakhani. Chodzi o typowy węzeł koni-
czynkę. Składa się z dróg A, B, C i podjazdów A1, A2, A3, A4, 
które tworzą poszczególne łączniki koniczynki. Połączenie 
komunikacji miejskiej z nowo budowaną drogą umożliwiają 
łącznice A, B, C. Pozostałe uzupełniają je w taki sposób, aby 
umożliwić ruch bez przeszkód na całym węźle. Droga A jako 
główna ma dwie dwupasmowe jezdnie, odgałęzienia są jed-
nokierunkowe i jednopasmowe o typowej szerokości 9,25 m, 
wliczając nieutwardzone pobocze. W zależności od wysokości 
nasypów na drogach umieszczono barierki.

Szczegóły techniczne obiektu mostowego 
Obiekt mostowy znajduje się na węźle Surakhani i przecina 

autostradę w km 8,620. Tworzą go dwa mosty z wspólnymi 
przyczółkami. W obu kierunkach są trzy pasy jezdni o sze-
rokości 3,75 m i całkowitej szerokości między barierkami 
13,75 m.

Przyczółki są żelazobetonowe z żelazobetonowymi skrzy-
dłami i sześcioma podporami między nimi. Wszystkie podpory 
i przyczółki są posadowione na palach Ø 1200 mm, długość 
pali na poszczególnych podporach waha się od 19 m do 26 m. 
Fundamenty są żelazobetonowe. Wysokość podpór zmienia 
się od 8,22 m do 9,68 m. Na moście użyto łożyska elasto-
merowe, na przyczółkach łącznie 12, a na podporach – 18. 
Ze względu na to, że teren Półwyspu Apszerońskiego jest 
aktywny sejsmicznie (ostatnie trzęsienie ziemi miało miejsce 
w 2002 r.), na wszystkich podporach umieszczono blokady 
oraz elastomerowe urządzenia tłumiące. Ustrój nośny tworzy 
konstrukcja sprężona z czterema przęsłami. Długość skrajnych 
przęseł wynosi 15 m, a dwóch środkowych – 30 m. Belki nośne 

o wysokości 170 cm zostały zbudowane z betonu sprężonego. 
Na moście łącznie znajduje się 10 metalowych studzienek. 
Warstwa ścieralna ma grubość 4 cm, podbudowa zasadnicza 
4 cm, powłoka izolacji jest wykonana z materiału fi rmy BASF 
Masterseal 420. Dylatacje dostarczyła i zamontowała fi rma 
Freysas (turecka fi lia fi rmy Freyssinet).

Kładki dla pieszych są usytuowane w km 5,901; 6,532; 7,260; 
9,980. Umożliwiają przejście pomiędzy poszczególnymi dziel-
nicami lub przystankami autobusowymi.

Fundamentowanie – wszystkie podpory są posadowione na 
żelazobetonowych palach Ø 1200 mm, długość pali jest różna 
na poszczególnych podporach. Konstrukcja nośna wspiera się 
na żelbetonowych fundamentach na palach. Schody są żelazo-
betonowe z antypoślizgową powierzchnią. Poręcz jest stalowa 
o wysokości 110 cm. Ustrój nośny wykonano ze stali. Składa 
się z dwóch oddzielonych nośników o wysokości 1760 mm, 
połączonych dźwigarem. Wykończenie powierzchni kładki 
wykonano z granitowych płyt.

Przed oddaniem budowy dokonano ostatnich wykończeń, 
posadzono trawnik, kwiaty i krzewy, na czym bardzo zależało 
zamawiającemu. Cały proces zazielenienia, począwszy od pro-
jektowania, a skończywszy na koordynacji wszystkich prac, 
był realizowany na bardzo wysokim poziomie. 

System informacyjny na autostradzie
Po raz pierwszy w Azerbejdżanie zbudowano system in-

formacyjny autostrady. Składa się z elektronicznych tablic 
ze zmieniającym się oznaczeniem drogowym i informacjami 
meteorologicznymi, a także z zespołu kamer. Na całej budowie 
znajduje się osiem takich systemów.

Czteroprzęsłowy most w km 8,620 

System elektronicznych tablic informacyjnych przed węzłem Sabunchu 


