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1 WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem drenażu
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie sieci odprowadzającej wodę deszczową z terenu boisk
W zakres tych robót wchodzą:
• - roboty przygotowawcze,
• - roboty ziemne,
• - roboty montażowe,
• - kontrola jakości.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w
ST
o
Dren – rura częściowa ssąca ze szczelinami rozmieszczonymi w zakresie 220 w zamkniętej
dolnej części następuje odprowadzenie wody, przeznaczona do boisk sportowych.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją
Projektową i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów
przed rozpoczęciem ich dostawy.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim
wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez
Inżyniera.
W przypadku niezaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien
przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą posiadać wszelkie niezbędne atesty i
certyfikaty. Do faktury zakupu należy dołączyć certyfikat jakości tworzywa i atest.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu sączków podłużnych są:
rurki drenarskie PVC z otworami,
materiał filtracyjny (żwir, piasek),
geowłóknina.
Rury drenarskie z tworzywa sztucznego
o
Rury drenarskie z PVC częściowo ssące ze szczelinami rozmieszczonymi w zakresie 220 na
wierzchołku rury. W zamkniętej dolnej części następuje odprowadzenie wody.
Rury drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle do
osi, w sposób umożliwiający dokładne ich łączenie.
Gładka powierzchnia rury w obszarze pozbawienia szczelin umożliwia połączenie obszaru
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sączącego i i chroni przed wypłukiwaniem materiału zabezpieczającego w obrębie stopy.
Przestrzeń rury pozbawiona szczelin ma za zadanie odprowadzenie wody.
Rurki drenarskie należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach.
o
Zwoje rurek drenarskich należy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w temp. do 25 C, a
o
powyżej 25 C do wysokości 2 zwojów. Rurki drenarskie zwykłe (typu Z, barwy naturalnego PVC)
należy chronić przed działaniem sił mechanicznych w temperaturze poniżej 0oC, natomiast rurki o
zwiększonej odporności na obniżoną temperaturę (typu O, barwy czarnej) należy chronić w
temperaturze poniżej -10oC.
Złączki, służące do połączenia rur drenarskich mają być dzięki uszczelkom w obszarze
pozbawionym szczelin.
Złączki należy przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
składowaniu na odkrytych placach należy chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych. W
o
magazynach zamkniętych temperatura otoczenia nie może przekraczać 40 C, a odległość
składowania powinna być większa niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych. W przypadku
składowania w workach zaleca się układać je w warstwach nieprzekraczających wysokości 5
worków.
Piasek na podsypkę i obsypkę rur
Jako materiały filtracyjne należy stosować:
żwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren większych niż otwory w rurociągu drenarskim,
którymi mógłby się do nich dostać. Do otworów tych należą szczeliny stykowe między rurkami oraz
dziurki i szparki podłużne w rurkach dziurkowanych,
piasek gruby o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziaren o średnicy większej niż 0,5
mm wynosi więcej niż 50 %, wg PN-B-02480,
piasek średni o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziaren o średnicy większej niż 0,5
mm wynosi nie więcej niż 50 %, lecz zawartość ziaren o średnicy większej niż 0,25 mm wynosi
więcej niż
50 %, wg PN-B-02480.
Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę.
Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż 0,2
% masy.
Podsypkę pod rurki drenarskie należy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom PN-EN
13043:2004.
Geowłóknina
Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą
czepnością z gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacją projektową, aprobatami
technicznymi i SST.
1.6. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA PLACU BUDOWY
Składowanie rur i kształtek
Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód
opadowych.
Rury układać w stosach na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm, grubości
minimum 2,5 cm. W stosie nie powinno znajdować się więcej niż 7 warstw, a wysokość stosu nie
powinna przekraczać 1,5m. Zaleca się składowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem
promieniowania słonecznego i w temperaturach nieprzekraczających +40oC.
Kształtki oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym.
Składowanie pozostałych materiałów
Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie
zamkniętym.
Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach.
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego
asortymentów.
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1.7. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE
- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i
protokółami odbioru technicznego.
- Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i
zgodności z danymi producenta.
- Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym
przez Inżyniera.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów wg. ST
2.1. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA PLACU BUDOWY
Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością odprowadzenia
wód opadowych.
Rury PE
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni
słonecznych oraz opadów atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
o
przekraczać +30 C. Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu,
w stosach o wysokości do 1,50 m.
Inne materiały
Cement, materiały izolacyjne i uszczelniające oraz włazy należy składować w magazynie
zamkniętym. Cement powinien być pakowany i dostarczany w workach papierowych. Kruszywo t i
pospółkę i piasek należy składować w pryzmach zabezpieczając je przed zmieszaniem z innymi
materiałami. Zaleca się składowanie materiałów w sposób umożliwiający dostęp do
poszczególnych asortymentów.
2.2. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE
- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i
protokołami odbioru technicznego.
- Dostarczane materiały na miejscu budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i
zgodności z danymi producenta.
- Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub
powstawania wątpliwości o ich jakości przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym
przez Inżyniera robót.

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO
ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą
jakość robót.
3.1. DO ROBÓT ZIEMNYCH I PRZYGOTOWAWCZYCH MOŻNA STOSOWAĆ NASTĘPUJĄCY
SPRZĘT:
Sączek podłużny może być wykonywany ręcznie lub mechanicznie, chociaż zwykle, ze względu na
niewielki zakres robót wgłębnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej będzie wykonać ręcznie.
W przypadku mechanizacji wykonania drenów podłużnych Wykonawca powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- koparek do kopania rowków drenarskich,
- koparko-układarek do wykonywania rowków i układania rurek ceramicznych lub z tworzyw
sztucznych, z ewentualną zautomatyzowaną zasypką materiałem filtracyjnym,
- układarek rurek drenarskich, o czynnościach jak dla koparko-układarek, lecz bez kopania
rowków,
wiertnic specjalnych do wykonywania otworów poziomych lub pochyłych pod nasypami w celu
ułożenia w nich rurek drenarskich,
- innego sprzętu - do transportu, robót ziemnych i drenarskich.
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Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier.

4. Transport
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:
- samochód skrzyniowy,
- samochód samowyładowczy,
- samochód dostawczy.
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Rury powinny być układane w pozycji poziomej.
Przy transporcie rur należy zachować następujące wymagania:
- przewóz rur może odbywać się tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza
od -5o do +30oC,
- ułożenie rur na podkładach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekładek dla
ochrony przed zarysowaniem,
- przy ujemnych temperaturach należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na zwiększoną
kruchość tworzywa.
Przy przewożeniu rur z tworzyw sztucznych, środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie
bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi.
Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, z założeniem klinów pod
skrajne rury.Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian
środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy
przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót wg. OST.
5.1. ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY
Wykop pod wodociąg należy wykonywać ręcznie, o ścianach pionowych lub mechanicznie ze
skarpami zgodnie z BN-83/8836-02 [9] i PN-68/B-06050 [8].
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m zgodnie z BN-83/8836-02 [9] przy braku
wody gruntowej i usuwisk;
- w gruntach bardzo spoistych 2:1,
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1,
- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
- w gruntach niespoistych 1:1,50
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi
wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. Wykop należy prowadzić
od miejsca odgałęzienia z istniejącej sieci wodociągowej. Dno wykopu powinno być równe i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Wydobywaną ziemię należy
składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście
wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Dla wykopów o
ścianach pionowych należy wykonać umocnienie poziomo zakładanymi wypraskami stalowymi.
Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad powierzchnię terenu. Umocnienie ścian jest złożone z
oddzielnych odcinków tzw. klatek o długości 4,0 - 5,0 m, z których każda stanowi całość.
Połączenie klatek sąsiednich powinno być dopasowane szczelnie. Umocnienie ścian składa się z
trzech elementów:
a) wyprasek ułożonych poziomo, przylegających do ścian wykopu,
b) bali pionowych (nakładek),
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c) okrąglaków jako poprzeczne rozpory,.
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów. Rozluźniony grunt wydobywa
się na powierzchnię terenu, przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. Wykopy obiektowe pod
komory wodociągowe należy prowadzić sposobem ręcznym lub mechanicznie. W trakcie
prowadzenia wykopów konieczna jest kontrola warunków gruntowych w nawiązaniu do badań
geologicznych. W gruntach nawodnionych należy wykonywać wykopy o ścianach umocnionych.
5.2. WYKONANIE WYKOPU POD SĄCZEK PODŁUŻNY I RURY PEŁNEJ
Metoda wykonania wykopu drenarskiego (ręczna lub mechaniczna) powinna być dostosowana do
głębokości wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzętu mechanicznego. Wymiary
wykopu powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera.
Wykop rowka należy rozpocząć od wylotu rurki pełnej i prowadzić ku górze, w celu zapewnienia
wodzie stałego odpływu. Szerokość dna rowka powinna być co najmniej o 5 cm większa od
zewnętrznej średnicy układanej rurki. Nachylenie skarp rowków należy wykonać zgodnie z
dokumentacją projektową, a jeśli w dokumentacji nie określono inaczej, nachylenie powinno
wynosić od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwających się należy skarpie
zapewnić stateczność lub stosować obudowę wykopu.
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa
terenu o szerokości co najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu - dla komunikacji; kąt nachylenia
skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta jego stoku naturalnego.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren
przylegający do wykopu.
Rury drenarskie ułożyć w warstwie żwiru na głębokości określonej w projekcie.
5.3. UŁOŻENIE PODSYPKI
Przed przystąpieniem do układania rurek, dno rowków należy oczyścić tak, aby woda (jeśli jest)
wszędzie sączyła się równą warstewką, nie tworząc zagłębień. Na oczyszczonym dnie należy
wykonać podsypkę z piasku o grubości 5 cm, jeżeli dokumentacja projektowa, SST lub ustalenia
Inżyniera nie przewidują inaczej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
CPV 45232120-3
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót wg. OST.
6.1. BADANIE ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ
Badanie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową następuje przez:
- sprawdzenie czy zmiany zaistniałe w trakcie wykonywania robót zostały wprowadzone do
Dokumentacji Projektowej,
- sprawdzenie czy wykonane zmiany zostały dostatecznie umotywowane,
- sprawdzenie czy przedłożone zostały wszystkie dokumenty,
- sprawdzenie przedłożonych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym,
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podania na planie budowy
stałych punktów niwelacyjnych.
6.2. BADANIE MATERIAŁÓW
Sprawdzenie użytych do wykonania przewodu materiałów następuje przez porównanie ich cech z
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej.
6.3. KONTROLA WSTĘPNA PRZED WYKONANIEM SĄCZKA PODŁUŻNEGO
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Każdą dostawę rurek należy zbadać wyrywkowo w zakresie cech zewnętrznych, określonych w
punkcie 2.2 i tablicy 1, wybierając w sposób losowy 6 % zwojów, według wskazań Inżyniera, z
których należy pobrać odcinki rurek do badań.
Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych należy przeprowadzić od wewnątrz, po rozcięciu
odcinka rurki o długości 1 m.
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Złączki rurek z tworzywa sztucznego należy badać w zakresie cech zewnętrznych (gładkość
powierzchni, brak pęcherzy), a w przypadkach wątpliwych i spornych - na zerwanie obciążnikiem o
masie 25 kg z wysokości 0,5 m.
Materiał filtracyjny
Badanie żwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla każdej partii dostawy, pochodzącej z jednego
składu i złoża, o wielkości do 1500 t:
- składu ziarnowego,
- zawartości związków siarki,
- wskaźnika wodoprzepuszczalności piasków,
Geowłóknina
Dostarczana geowłóknina powinna mieć aprobatę techniczną w budownictwie drogowym i
mostowym.
W przypadkach wątpliwych lub spornych należy przeprowadzić badania w jednostce
specjalistycznej, w zakresie podanym w aprobacie technicznej.
6.4. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA SĄCZKA PODŁUŻNEGO
W czasie wykonywania sączka podłużnego należy zbadać:
-zgodność wykonywania sączka z dokumentacją projektową (lokalizację, wymiary),
-zachowanie dopuszczalnych odchyłek wykonania sączka podłużnego,
-prawidłowość wykonania podsypki,
-poprawność ułożenia rurociągu drenarskiego,
-prawidłowość wykonania zasypki filtracyjnej,

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową wybudowanej sieci wodociągowej
chłonnego

jest 1 mb rur lub 1m2 rowu i rowu

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót wg. OST.
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki
pozytywne.
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu dla sączka podłużnego podlega:
-rów pod sączek,
-podsypka rurociągu drenarskiego,
-zasypanie rurociągu kolejnymi warstwami materiału filtracyjnego,

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania 1 m sączka podłużnego obejmuje:
• wyznaczenie robót w terenie,
• dostarczenie materiałów,
• wykopanie rowków w gruncie od I do V kat. z wyrównaniem i ubiciem dna,
• rozłożenie podsypki z ubiciem,
• ułożenie sączków z kruszywa lub rurek drenarskich,
• zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub łamanego, a następnie gruntem i
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zagęszczenie zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,przeprowadzenie
pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów wybudowanej sieci wodociągowej
rozdzielczej każdej średnicy i materiału rur.
Cena wykonania robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie i umocnienie ścian wykopu,
- przygotowanie podłoża,
- zasypanie wykopu,
- odwozu nadmiaru ziemi,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
[1] PN-81/B-10725
[2] PN-91/B-10728
[3] BN-74/6366-04
[4] PN-85/B-01700
[5] PN-68/B-06050
[6] BN-83/8836-02
odbiorze.
[7] BN-62/8738-03
[8] PN-88/B-06250
[9] PN-90/B-14501
[10] PN-88/B-32250
[11] PN-86/B-01300
[12] PN-88/B-30030
[13] PN-88/B-30005
[14] PN-79/B-06711
[15] PN-87/B-01060
Terminologia.
[16] PN-87/B-01100
[17] PN-86/B-06712
[18] PN-88/B-30000
[19] PN-86/B-01802

Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Studzienki wodociągowe.
Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna.
Oznaczenia graficzne.
Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.
Beton zwykły.
Zaprawy budowlane zwykłe.
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Cementy. Terminy i określenia.
Cement. Klasyfikacja.
Cement hutniczy.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
Kruszywa mineralne do betonu.
Cement portlandzki.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia.
[20] PN-80/B-01800
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenia.
[21] PN-70/C-89015
Rury polietylenowe. Metody badań.
[22] PN-70/C-89016
Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych.
Metody badań.
[23] BN-86/8971-08
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
[24] PN-64/H-74086
Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
[25] PN-89/H-02650
Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
[26] PN-83/H-02651
Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.
[27] PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne.
Wymagania i badania.
[28] PN-83/M-74024/03 Armatura przemysłowa.
Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa.
[29] PN-93/C-89218
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów.
[30] PN-90/B-04615
Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
[31] PN-74/B-24620
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
[32] PN-74/B-24622
Roztwór asfaltowy do gruntowania.
[33] BN-85/6753-02
Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy.
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[34] BN-87/6755-06
Welon z włókien szklanych.
[35] BN-77/5213-04
Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania.
[36] PN-89/M-74091
Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1
MPa.
[37] PN-86/M-74140/01 Armatura przemysłowa. Zawory kołnierzowe na ciśnienie nominalne do
40 MPa.
Wymagania i badania.
[38] PN-92/M-74001
Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.
[39] PN-88/M-54900
Wodomierze. Terminologia.
[40] PN-88/M-54906
Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej.
[41] PN-85/M-74081
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
[42] PN-88/M-54908
Wodomierze sprzężone.
[43] BN-91/M.-54910 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączeniach
wodociągowych.
[44] BN-81/9192-05
Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
[45] BN-81/9192-04
Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.
Warunki techniczne wykonania i wbudowania.
[47] PN-80/H-74219
Rury stalowe bez szwu.
[48] PN-H-74051/-2:1994 Włazy kanałowe klasy B125, C250.
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