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SST-1.4 ROBOTY MURARSKIE-KOTWIENIE ŚCIAN
Kod  CPV 45262350-9
Roboty murarskie – kotwienie ścian
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1.4.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót murarskich ,naprawa murów i kotwienie ścian (ankrowanie).

1.4.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Szczegółowa specyfikacja techniczna ( SST) jest stosowana  jako dokument przetargowy, 
kontraktowy i  pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót dla zadania pn.”Remont budynku 
komunalnego  w Białej, ul. Plac Zamkowy 3.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.4.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

Zakres robót murarskich obejmuje naprawę pęknięć konstrukcji murowych i kotwienie ścian 
(ankrowanie).

1.4.4. MATERIAŁY

Pręty zbrojeniowe Ø6, Ø22 i Ø 26, blacha, śruba rzymska, materiały pomocnicze: styropian, siatka,
cement, wapno, piasek i woda.

1.4.5. SPRZĘT
Rusztowania systemowe,  młotki  murarskie, wiertarki, młot udarowy, system ssawek, aparat 
płuczący. Sprzęt stosowany do robót murarskich  powinien być kompletny, sprawny i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz będzie przyjazny dla środowiska.

1.4.6. TRANSPORT
Dostawa samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny. 
Przy przewozie środkami transportowymi należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 
transporcie drogowym. 

1.4.7. WYKONANIE ROBÓT
Zakres robót murarskich obejmuje naprawę pęknięć konstrukcji murowych i kotwienie ścian 
(ankrowanie).
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a. Przebieg naprawy poprzez wklejenie zbrojenia i zszycie rysy:
1. Wyciąć szczeliny w poziomych spoinach o głębokości 5-6 cm (w murze) na długości po 0,5 m w 
każdą stronę od pęknięcia.
2. Bezpiecznym rozstawem prętów poziomych w ścianach jest 0,3 m (w zależności od wymiaru 
elementów murowych), w nadprożach  zagęścić rozstaw, wklejając pręty w każdą spoinę poziomą.
3. Dokładnie oczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza lub pompki i spryskać wodą.
4. Wypełnić szczeliny zaprawą cementową niskoskurczową o grubości ok. 10 mm lub klejem 
epoksydowym( uwaga: żywice wiążą w przeciągu kilku minut, zatem należy bardzo uważać w 
przypadku jej zastosowania).
5. Umieścić  w zaprawie pręt zbrojeniowy.
6.Uzupełnić i wyrównać powierzchnię spoiny niekurczliwą zaprawą  .
7. Odtworzenie warstwy tynku (opcjonalnie)

b. Kotwienie ścian
Kotwie stosuje się do spoinowania murów . Ścięgna –stalowe pręty Ø26 (nad piwnicą) i Ø22
(nad parterem i piętrem) wprowadzić poziomo po zewnętrznym obrysie murów na wysokości 
stropów. Ścięgna zamocować w narożach ścian do pionowych ceowników 160 o długości 60cm i 
sprężać   przez dokręcenie za pomocą śrub rzymskich. Przed założeniem ściągu należy wykuć 
bruzdę i gniazdo. wyczyścić ,zwilżyć wodą, ułożyć zaprawę i siatkę, ułożyć ściąg. Po zakończeniu 
montowania kotwi (ściągu), bruzdę wypełnić  zaprawą cementową niskoskurczową o grubości 
12cm. Na wyschnięty podkład ułożyć styropian grubości 10cm, siatkę, uzupełnić i  wyrównać 
powierzchnię niekurczliwą zaprawą.

1.4.8. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. w ST – 00 “Warunki Ogólne”. 
Poszczególne etapy wykonania kotwienia powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 
Materiały przeznaczone do wykonania robót muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.9. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostką obmiarową związaną z kotwieniem ścian jest  mb założonych kotew i 
mb. „zszycia” ścian
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaproponowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzanych w naturze.

1.4.10. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt.  ST – 00 “Warunki Ogólne”. 
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Poszczególne etapy kotwienia ścian powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu ich  przez Wykonawcę.
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót.
Roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez 
Inspektora Nadzoru. Odbiory częściowe i końcowe należy prowadzić zgodnie z zasadami 
podanymi w punkcie 8 (ST-00).
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami.
Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty 
do zgodności z normą i dokumentacją projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.

1.4.11. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.1.1.10. 
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za ustaloną ilość mb zamontowania kotew 
i klamer wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem podłoża do kotwienia, przygotowaniem 
zaprawy i prętów, ustawieniem i rozebraniem rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska 
pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

1.4.12. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
2. Poradnik: Remonty i modernizacja budynków.
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 
151 poz. 1256 z 2002 r.), 

4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 

6. PN-85/B-04500 zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

7. Dz.U.97.111.726 Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz niektórych ustaw.

8. Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonywania robot budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”– wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa .

9. Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
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10. 12 marca 2009r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2009 
r.)/Dz.U.09.56.461/ 

11. Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane/ z późn. zm./ 
12. Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 
13. ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
14. Dz.U.03.120.1126 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan 
15. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
16. UWAGA!!!

WSZELKIE ROBOTY NIE UJĘTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEŻY WYKONAĆ W 
OPARCIU O AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY. 
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