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Rozmowy prezesów

Znak jakości IATT
Z Paolem Trombettim, prezesem Włoskiego Stowarzyszenia Technologii 
Bezwykopowych (IATT) rozmawia prof. Andrzej Kuliczkowski*

prof. Andrzej Kuliczkowski, 
prezes PFTT

Paolo Trombetti, 
prezes IATT 

– Chciałbym rozpocząć naszą rozmowę 
od pytania o osiągnięcia Włoskiego Stowa-
rzyszenia Technologii Bezwykopowych.

– Włoskie Stowarzyszenie Technolo-
gii Bezwykopowych zostało założone 
w 1994 r. Jego celem jest przyspieszenie 
rozwoju wiedzy naukowo-technicznej 
z zakresu technik bezwykopowych. Rea-
lizujemy to zadanie pomagając w rozpro-
pagowaniu informacji na temat technik 
bezwykopowych wśród instytucji publicz-
nych, władz, firm zarządzających sieciami 
infrastruktury miejskiej, wykonawcami, 
pracownikami technicznymi, badaczami 
i studentami.

– Jakie technologie bezwykopowej budo-
wy i odnowy są najczęściej stosowane we 
Włoszech?

– Najwcześniej stosowanymi technolo-
giami do bezwykopowej budowy były HDD 
i mikrotuneling. Przy nowo budowanych 
sieciach powszechnie stosuje się georada-
ry. Następnie wprowadzono technologię 
reliningu. Obecnie często wykorzystuje 
się technikę HDD, mikrotuneling, reli-
ning, techniki utwardzanego rękawa, pi-
pebursting, U-liner czy compact pipe.

– Jakiego rodzaju rury są najczęściej 
stosowane w realizacjach prac bezwykopo-
wych?

– Niewątpliwie rozwój technologii ma-
teriałowych wpływa na rozwój technik 
bezwykopowych, stąd dużym impulsem 
było np. wprowadzenie rur polietyleno-
wych. Polietylen jest powszechnie stoso-
wany w pracach bezwykopowych, jednak 
w szczególnych przypadkach wbudowuje 
się także rury stalowe i kamionkowe przy 
realizacji technologią mikrotunelingu.

– Czy włoskie firmy są zainteresowane 
współpracą z polskimi firmami oraz działają-
cymi w innych krajach Europy?

– Tak, włoskie firmy są zainteresowane 
współpracą z europejskimi przedsiębior-
stwami w celu stworzenia podstaw praw-
nych i wytycznych dla stosowania techno-
logii bezwykopowych.

– Czy zechciałby Pan poinformować pol-
skich Czytelników o najważniejszych ini-
cjatywach Włoskiego Stowarzyszenia Tech-
nologii Bezwykopowych, a także o planach 
organizacji na najbliższą przyszłość?

– Polskich Czytelników zainteresuje za-
pewne informacja o utworzeniu „Znaku 

jakości IATT”. Jest to rodzaj akredytacji 
wymaganej wobec firm, które w obszarze 
sektora publicznego chcą otrzymywać zle-
cenia od członków IATT. System kwalifika-
cji, stworzony przez IATT, jest oryginalny, 
z surowymi zasadami akceptacji i presti-
żowy dla tych, którzy go otrzymują. Po 
uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań 
może być on także stosowany w innych 
krajach.

Najbliższe plany naszej organizacji 
skupiają się na rozwijaniu działalności 
w obszarze Morza Śródziemnego. IATT 
otrzymało od ISTT zadanie zachęcenia 
tych krajów basenu Morza Śródziemnego, 
które nie mają własnych stowarzyszeń, do 
stosowania technik bezwykopowych. IATT 
zamierza organizować szkolenia, semina-
ria, kursy. Delegatom i uczestnikom będą 
udzielane obiektywne informacje o korzyś-
ciach płynących ze stosowania technologii 
bezwykopowych.

– Dziękuję za rozmowę.
* wywiad przeprowadzony w Kielcach 

w trakcie  II Międzynarodowej konferencji 
Technologie Bezwykopwe w Sieciach 

Infrastruktury Podziemnej

Maszyny i urządzenia wiertnicze nowe (Drillto Trenchless) 
i używane (Vermeer, Ditch Witch)

Systemy płuczkowe 
Pompy płuczkowe i części zamienne

Bentonity i polimery
Osprzęt wiertniczy: 

• żerdzie, wiertnicze HDD i naftowe 
• obudowy sondy, poszerzacze 

• dodatkowe akcesoria do wiertnic 
• systemy lokalizacji 

• naprawy systemów lokalizacji.  

DCS Poland 
Drilling Chemicals Service

Generalny przedstawiciel fi rmy 
DRILLTO TRENCHLESS CO., LTD.
produkującej maszyny wiertnicze 
o sile uciągu od 10 T do 40 T
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MASZYNY I OSPRZĘT DO WIERCEŃ HORYZONTALNYCH  I MIKROTUNELOWANIA


