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Rozmowy prezesów

– Na początku chciałbym zapytać 
o osiągnięcia Węgierskiego Stowarzy-
szenia Technologii Bezwykopowych.

– Węgierskie Stowarzyszenie Tech-
nologii Bezwykopowych zostało zało-
żone w 1989 r. 55% naszych członków 
stanowią wykonawcy, 20% dostawcy 
mediów (przedsiębiorstwa wodocią-
gowo-kanalizacyjne i gazowe), 17% 
to producenci, a do pozostałej grupy 
zaliczyć należy m.in. uniwersytety. 
Każdego roku organizujemy konfe-
rencję ogólnokrajową lub regionalną. 
Naszym głównym zadaniem jest pre-
zentowanie i wprowadzanie nowych 
technologii bezwykopowej budowy 
i odnowy. Bierzemy także udział 
w działalności edukacyjnej, skierowa-
nej do studentów.

– Jakie technologie bezwykopowej bu-
dowy i odnowy są najczęściej stosowane 
na Węgrzech?

– Do bezwykopowej budowy najczęś-
ciej stosuje się mikrotuneling, jednak 
często spotykaną techniką jest także 
HDD. Bezwykopowa odnowa opiera się 
przede wszystkim na metodzie insi-
-tuform, a także różnych technologiach 
reliningu z użyciem modułów rurowych 
(np. sliplining), a także pipe burstingu. 
Prace w zakresie bezwykopowej budo-
wy i odnowy są wykonywane przez fir-
my węgierskie, w tym członków HSTT.

– Jakiego rodzaju rury są najczęściej 
stosowane w realizacjach projektów bez-
wykopowych?

– W przypadku bezwykopowej budo-
wy najczęściej stosuje sie rury żelbeto-

we (Rocla, Hobas itp.) oraz tworzywowe, 
produkowane na Węgrzech. Rury two-
rzywowe znajdują także zastosowanie 
w technologiach bezwykopowej odnowy.

– Czy węgierskie firmy są zaintereso-
wane współpracą z firmami polskimi lub 
innych krajów europejskich? Przy jakich 
projektach?

– Firmy węgierskie są zainteresowa-
ne współpracą, jednak przed przystą-
pieniem do wspólnych działań należy 
dokładnie zdefiniować problem do roz-
wiązania. Bardzo chętnie w szczegóło-
wy sposób odpowiemy na pytania od 
polskich firm. Więcej o technologiach 
bezwykopowych na Węgrzech można 
się dowiedzieć z książki przesłanej do 
PFTT przez HSTT.

– Dziękuję za rozmowę.
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Studia organizowane są  przez Politech-
nikę Świętokrzyską w Kielcach – Wydział 
Budownictwa i Inżynierii Środowiska 
oraz Polską Fundację Technik Bezwy-
kopowych, członka Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Technologii Bezwykopo-
wych.

Tematyka studiów obejmuje
– trendy w zakresie zastosowań technik 

bezwykopowych, bezwykopowe renowa-
cje i wymiany rurociągów, bezwykopowe 
naprawy i uszczelnienia rurociągów, ba-
dania i naprawy wielkowymiarowych ko-
lektorów kanalizacyjnych;

– strategie bezwykopowej odnowy sieci 
podziemnych, wymiarowanie konstruk-
cyjne powłok renowacyjnych, ekspertyzy 
konstrukcyjne rurociągów, mikrotunelo-
wanie i przeciski hydrauliczne, horyzon-
talne przewierty sterowane HDD, przeci-
ski pneumatyczne;

– zastosowanie płuczek wiertniczych 
w bezwykopowej budowie rurociągów 
podziemnych, optymalizacja doboru me-
tod bezwykopowej budowy;

– budowę sieci podziemnych, projekto-
wanie rurociągów w bezwykopowej budo-
wie, rury w technologiach bezwykopowej 
budowy; bezwykopowe metody wbudo-
wywania kabli;

 – geotechnikę w technologiach bez-

wykopowych, kryteria doboru rozwiązań 
materiałowo-konstrukcyjnych rurocią-
gów, tworzywa sztuczne w infrastrukturze 
podziemnej, rury o konstrukcji sztywnej 
i sprężystej, badania laboratoryjne rur, 
obliczenia statyczno-wytrzymałościowe 
rurociągów, bezwykopowe badania ruro-
ciągów podziemnych, badania kanałów 
techniką video, tunele wieloprzewodowe, 
współczesne problemy eksploatacji sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych;

– finansowanie inwestycji infrastruk-
turalnych, hydraulika stosowana w pro-
jektowaniu budowy i odnowy przewodów 
technikami bezwykopowymi oraz prze-
pisy i akty prawne dotyczące technologii 
bezwykopowych.

Adresaci oferty
– pracownicy samorządów lokalnych 

(urzędów gmin, miast, starostw powiato-
wych), administracji rządowej, oddziałów 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i innych jednostek związanych z inży-
nierią i ochroną środowiska oraz budow-
nictwem inżynieryjnym;

– pracownicy przedsiębiorstw wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych, gazowniczych, 
energetyki cieplnej, energetyki, tele-
komunikacji oraz zarządów dróg i ulic, 
a także innych zajmujących się budową 
i eksploatacją sieci i kabli podziemnych;

– pracownicy firm wykonawczych ofe-
rujących technologie bezwykopowe;

– producenci rur, kabli i urządzeń stoso-
wanych w infrastrukturze podziemnej;

– inżynierowie zainteresowani utwo-
rzeniem lub przeprofilowaniem własnych 
firm w zakresie stosowania technologii 
bezwykopowych;

– firmy zajmujące się tunelowaniem, 
budową metra, górniczymi metodami bu-
dowy tuneli lub pracami kopalnianymi;

– studenci ostatniego roku studiów in-
żynierskich lub magisterskich.

Uwagi organizacyjne
– okres trwania studiów: 2 semestry od 

18 XI 2006 r. do 24 VI 2007 r. (215 godz.), za-
jęcia odbywają się co 2 tygodnie, w soboty 
i w niedziele;

– termin przyjmowania zgłoszeń: 30 IX 
2006 r.
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Informacje na temat wymaganych 

dokumentów i opłat można uzyskać 
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Polskiego 7, 25-314 Kielce 

tel./fax: 041 34 24 450 lub 041 34 24 473 
e-mail: wikdz@tu.kielce.pl
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