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ST- 3 PRZEGRODY BUDOWLANE 
 
 

 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru przegród budowlanych - ścian zewnętrznych, ścian 
działowych przy rozbudowie stacji uzdatniania wody o pomieszczenie magazynowe i 
pomieszczenie na agregat prądotwórczy w miejscowości Biskupice. 
 

1.2.Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem: 
 

� Ścian zewnętrznych fundamentowych z bloczków betonowych, 
� Ścian zewnętrznych z pustaków ceramicznych, 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Ścianki działowe są to pionowe przegrody, przepony (przezroczyste) lub przesłony 
(nieprzezroczyste) o lekkiej konstrukcji, które dzielą wnętrze budynku na pomieszczenia. 
Ścianki działowe nie przenoszą w zasadzie obciążeń oprócz ciężaru własnego. W 
szczególnych przypadkach ścianki działowe o mocniejszej konstrukcji, np. z cegły lub betonu 
mogą mieć znaczenie konstrukcyjne jako stężenie budynku lub jako podpory stropów, 
przenoszące niewielkie obciążenia pod warunkiem sprawdzenia naprężeń w przekrojach 
ścianek zgodnie z Polskimi Normami. 

 
Bloczek z betonu komórkowego - materiał budowlany uformowany w kształcie 
prostopadłościanu z betonu komórkowego o różnych wymiarach. 

 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami i z definicjami podanymi w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-0 
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„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

Uwaga: 
 
Wszelkie materiały wymienione w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej lub 
w jej części kosztowej można zastąpić równoważnymi. 
 
2.2. Materiały przewidziane do zabudowy 
 
Bloczki profilowane z uchwytami montażowymi - przeznaczone są do wznoszenia 
jednowarstwowych murów konstrukcyjnych z cienkimi spoinami. Dzięki powierzchni 
czołowej profilowanej na pióro i wpust, spoiny pionowe nie wypełnia się zaprawą.  
 
Nadproża prefabrykowane - prefabrykowana, nośna belka nadprożowa o wysokości 25cm, 
wykonana ze zbrojonego betonu komórkowego. Maksymalna szerokość przekrywanego 
otworu wynosi 175cm. 
 
Nadproża zespolone - prefabrykat nadproża zespolonego, wykonany ze zbrojonego betonu 
komórkowego. Wysokość 12,5cm. Maksymalna szerokość przekrywanego otworu wynosi 
250cm. W zależności od grubości muru elementy układane są jako pojedyncze lub podwójne. 
Aby uzyskać nadproże nośne, elementy należy nadmurować warstwą bloczków. 
 
Elementy docieplenia wieńca - płytki z doklejoną wełną mineralną, stosowane jako izolacja 
cieplna wylewanego wieńca. 
 
Belki nadprożowe typu „L-19” lub porównywalne - należy stosować w zależności od rodzaju 
otworu i sposobu obciążenia nadproża stropami, przyjmując jeden z poniższych typów: 
 
�  D- nadproża drzwiowe o dł. 119cm (typ N/120), 149 i 170. 
� N- nadproże okienne w ścianie zewnętrznej obciążone stropami, o długości 119cm 
 (typ N/120), 129,149,197,209,239 i 269. 
� S- nadproże okienne w ścianie zewnętrznej nie obciążonej stropami o dł. jak nadproża 
 typu N. 
Belki nadprożowe powinny być wykonane z betonu klasy B 20.  
 
Kształtki „U” - pełnią funkcję traconego szalunku. W kształtkach „U” można wykonywać 
wieńce, belki, słupy żelbetowe. 
 
Płytki - przeznaczone są do prac modernizacyjnych i wykończeniowych. 
Mogą być wykorzystywane do zabudowy wnęk, wykonywania ścianek, obudów wanien, 
brodzików i umywalek, półek oraz szafek łazienkowych, kuchennych itp. 
 
Tynk uniwersalny - tynk mineralny biały, gładki, do ręcznego lub maszynowego nakładania. 
 
3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do niezbędny w trakcie wykonywania przegród budowlanych 
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Dla wykonania pełnego zakresu robót związanych z montażem przegród budowlanych 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
 

� samochody ciężarowe skrzyniowe o ładowności dostosowanej do wielkości partii 
przewożonego materiału, 

� środki rozładunkowe dostosowane do rodzaju i ciężaru transportowanego materiału, 
� dźwig do rozładunku palet, montażu stropów itp., 
� widły rozładunkowe do palet, 
� ręczny wózek do poziomego transportu palet, 
� piłę widiową, 
� przymiar kątowy, 
� elektryczną piłę taśmową, 
� wiadra do przygotowania i transportu zaprawy, 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
Zarówno bloczki z betonu komórkowego, jaki pustaki ceramiczne można przewozić 
dowolnymi środkami transportu, otwartymi umożliwiającymi przewóz materiałów 
spakowanych na palecie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 
 Przed rozpoczęciem prac murarskich należy sprawdzić poziomy we wszystkich 
narożnikach budynku. W tym celu wskazane jest rozmieszczenie łat, które pozwolą na 
naniesienie i zaznaczenie potrzebnych poziomów. 
 

5.2. Montaż ścian z pustaków ceramicznych 
 

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa  
Chroni mury przed wciąganiem wilgoci. Układa się ją na ścianie fundamentowej pod 
pierwszą warstwą pustaków. Izolację wykonuje się ze specjalnej folii lub papy, układanej 
pasami łączonymi, na co najmniej 10-centymetrowy zakład. 
  

Pogoda na murowanie  
Podczas murowania przy użyciu zaprawy ciepłochłonnej temperatura otoczenia nie może być 
niższa niż +5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje się tylko do zapraw tradycyjnych.  

Przygotowanie zaprawy 

Do murowanie zewnętrznych ścian jednowarstwowych zaleca się użycie gotowej zaprawy. 
Zastosowanie jej poprawia izolacyjność cieplną muru o ok. 15% oraz zapewnia jednorodność 
termiczną przegrody. Użycie zaprawy termoizolacyjnej niweluje również ewentualne skutki 
błędów wykonawczych. Można przygotowywać ją w betoniarce lub za pomocą ręcznego 
wolnoobrotowego mieszadła, trzymając się zaleceń podanych na opakowaniu. Do ścian 
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zewnętrznych warstwowych z dodatkową warstwą ocieplenia oraz do wszystkich ścian 
wewnętrznych należy stosować zwykłe zaprawy murarskie.  Ważne jest, by zaprawa miała 
odpowiednią konsystencję. Zbyt płynna będzie ściekać w otwory pustaków, a zbyt gęstą 
trudno będzie rozprowadzić. Ziarna kruszywa nie mogą być zbyt duże i ostre, bo mogłyby 
uszkodzić izolację przeciwwilgociową. 

Poziomowanie podłoża 

 Podłoże pod pierwszą warstwę pustaków musi być równe. Trzeba je wypoziomować, 
aby uniknąć spotęgowania odchyleń podczas murowania. Należy to zrobić przy użyciu 
poziomicy wężowej albo za pomocą niwelatora.  

Przygotowanie pustaków 

 Istotne jest, aby przed rozpoczęciem murowania zwilżyć pustaki, co pozwala zapobiec 
zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawę. Odpowiednia ilość wody niezbędna jest do 
prawidłowego wiązania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakończeniu procesu wiązania 
miała ona odpowiednią wytrzymałość. W przypadku temperatur niższych dopuszczalne jest 
zwilżanie tylko samej płaszczyzny stykającej się z zaprawą. 

 Pierwsza warstwa zaprawy 

 Przystępując do prac murarskich zaczynamy od ułożenia warstwy wyrównawczej, 
którą  wykonujemy z zaprawy murarskiej rozłożonej równomiernie na całej szerokości muru. 
W przypadku murowania pustaków na fundamencie warstwę wyrównawczą układa się na 
poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Po 
wypoziomowaniu podłoża, zwilżeniu pustaków i przygotowaniu zaprawy można przystąpić 
do murowania.  

Murowanie 

 Murowanie ścian zewnętrznych rozpoczyna się od narożników. Zależnie od rodzaju 
pustaków przeznaczonych na ściany jednowarstwowe, narożnik można wykonać tylko z 
podstawowych elementów pełnowymiarowych albo przy użyciu elementów uzupełniających: 
połówkowych i narożnikowych oraz połówkowych. Należy pamiętać o naniesieniu zaprawy 
na boczną powierzchnię pustaka, dostawianego w narożu do powierzchni czołowej pustaków, 
ułożonych prostopadle. Po ułożeniu pustaków sprawdza się poziom warstwy i lekko dobija 
pustaki gumowym młotkiem. 
 

Kolejne warstwy narożników 
 
 W każdym narożniku należy ułożyć minimum trzy warstwy pustaków zanim wypełni 
się odcinki ścian pomiędzy nimi. Pustaki w narożnikach muszą być ułożone naprzemiennie. 
Należy zadbać o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw pustaków we wszystkich 
narożnikach. 
 

Sprawdzanie pionu 
 
 Kontrolę pionowego wykonania muru należy przeprowadzać przy użyciu poziomicy, 
po ułożeniu każdej kolejnej warstwy pustaków w narożniku. Kontrolę poziomego ułożenia 
pustaków pomiędzy narożnikami, umożliwi rozciągnięcie sznurka murarskiego. 
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Łączenie poziome 

 Budowanie w systemie Porotherm nie wymaga wykonywania pionowej spoiny 
pomiędzy pustakami. Niezbędna jest jedynie spoina pozioma. Zaprawy używa się więc tylko 
do łączenia kolejnych warstw pustaków, nakładając ją kielnią murarską, równomiernie, na 
całą górną powierzchnię już ułożonej warstwy elementów. Grubość warstwy zaprawy po 
wmurowaniu pustaków powinna wynosić 8 -15 mm, optymalnie 12 mm, co pozwala na 
zachowanie modułu wysokości (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) równego 250 mm. Za 
niepoprawne uważa się rozkładanie zaprawy w postaci tzw. "placków". Rozkładanie zaprawy 
w postaci pasów wzdłuż krawędzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem 
obliczeniowego sprawdzenia nośności muru z uwzględnieniem rzeczywistej szerokości 
spoiny. Należy pamiętać, iż stosowanie tego sposobu układania zaprawy zmniejsza nośność 
muru nawet o ponad 50%. 

 Uwaga! Zaprawę należy układać na całej szerokości muru. 

Łączenie pionowe 

 Pustaki kolejno wmurowywane w warstwę łączy się ze sobą tylko na pióro i wpust. 
Aby uniknąć zrolowania się zaprawy, pustaki trzeba wsuwać od góry w wyprofilowania już 
ustawionych elementów i dopiero potem dociskać do zaprawy. 

Ściana pomiędzy narożnikami 
 
 Wykonuje się ją wówczas, gdy w narożnikach ułożone są pierwsze warstwy pustaków. 
Wcześniej należy sprawdzić, czy poziom pustaków w narożnikach jest identyczny. Pomóc w 
tym mogą pionowe łaty z naniesionymi poziomami kolejnych warstw. 
  
Uwaga! Murowanie kolejnych warstw ściany zawsze rozpoczyna się od narożników. 
 
Przewiązania w murze 
 
 Pustaki układa się w kolejnych warstwach w sposób zapewniający prawidłowe ich 
przewiązanie. Spoiny pionowe w sąsiadujących ze sobą warstwach nie mogą się pokrywać, 
lecz muszą być przesunięte, o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest wysokością pustaka) tj. o 10 
cm. Zaleca się wykonanie przewiązania poprzez przesunięcie wynoszące pół pustaka w 
dwóch sąsiadujących warstwach muru. W przypadku ściany Porotherm o niemodularnej 
długości (tj. różnej od n x 12,5 cm) konieczne jest stosowanie elementów uzupełniających w 
postaci pustaków docinanych, które zaburzają regularny układ przewiązań w murze i 
powodują mniejsze, niż 10 cm przewiązanie. Przewiązanie elementu murowego 
uzupełniającego nie może być jednak mniejsze niż 4 cm. Przewiązania takie nie powinny 
pokrywać się ze sobą w kolejnych warstwach. Pustaki docinane należy wmurowywać w miarę 
możliwości w środkowej części ściany, a nie przy jej krawędziach.  

Łączenie ściany zewnętrznej i wewnętrznej nośnej 

 Wewnętrzną ścianę nośną z pustaków ceramicznych najlepiej budować równocześnie 
ze ścianą zewnętrzną. Łączy się je ze sobą wpuszczając, w co drugiej warstwie pustak ściany 
wewnętrznej na głębokość 10 - 15 cm w ścianę zewnętrzną. Połączenie musi być ocieplone 5-
cm warstwą styropianu. Materiał ten rekompensuje lokalne zwiększenie przewodności 
termicznej ściany spowodowane większą przewodnością termiczną pustaków ścian 
wewnętrznych nośnych. W pozostałych warstwach pierwszy pustak ściany wewnętrznej 
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wystarczy dostawić do ściany zewnętrznej i połączyć z nią zaprawą murarską. Jeżeli ściana 
wewnętrzna będzie wznoszona później, należy przewidzieć możliwość wsunięcia jej 
pustaków w ścianę zewnętrzną poprzez wykonanie "strzepi". 

Łączenie ściany zewnętrznej i działowej 

 Ściany działowe zwykle buduje się po wymurowaniu ścian nośnych (zewnętrznych i 
wewnętrznych), należy pamiętać o wcześniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew 
ocynkowanych. Posłużą one jako łączniki pomiędzy ścianą nośną a działową. Jednym 
końcem powinny być zatopione w zaprawie tworzącej poziomą spoinę ściany nośnej, a 
drugim - w poziomej spoinie ściany działowej. Po wymurowaniu ściany działowej 
ewentualną szczelinę pomiędzy ścianą a stropem (1 do 2 cm) wypełnia się zaprawą murarską 
lub pianką montażową.  

Uwaga! Ściany wewnętrzne (nośne oraz działowe) muruje się na zaprawie zwykłej.  

 Po zakończeniu pracy zaleca się zabezpieczenie, np. folią lub papą ostatniej warstwy 
pustaków i świeżej zaprawy. Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Należy 
również chronić "koronę" już wykonanego muru przed opadami atmosferycznymi. W 
szczególności należy unikać sytuacji, w której wody opadowe dostają się w drążenia 
pustaków i zawilgacają od wewnątrz ścianę. 

Docinanie pustaków 
 
 Jeśli ściany budynku nie mają modułowych rozmiarów pozwalających na wykonanie 
ich tylko z pełnych elementów, pojedyncze pustaki układane w kolejnych warstwach ściany 
lub bezpośrednio pod stropem trzeba będzie przyciąć. Do cięcia można użyć ręcznej pilarki 
brzeszczotowej z napędem elektrycznym lub piły stołowej z tarczą diamentową. 
 
Wmurowanie dociętych elementów 
 
 Pustaki docięte należy wmurowywać w środkowej części ściany, możliwie jak 
najdalej od jej narożników. Układając je w kolejnych warstwach, trzeba pamiętać o 
przesunięciu spoiny pionowej - w tym wypadku wynosi ono minimum 4 cm względem spoiny 
w sąsiedniej warstwie pustaków. Niezbędne jest przy tym wypełnienie zaprawą pionowych 
połączeń pomiędzy pustakami dociętymi a pełnowymiarowymi. 
  
Uwaga! Przy wykonywaniu zewnętrznych ścian jednowarstwowych nie powinno się 
uzupełniać przerw bądź ubytków w murze elementami o większej przewodności cieplnej, np. 
cegłami pełnymi (chyba, że ściana w tym miejscu zostanie docieplona materiałem 
termoizolacyjnym). Przy murowaniu filarów należy dążyć do stosowania pustaków 
nieprzycinanych. 

Pustaki połówkowe 

 Zastosowanie pustaków połówkowych usprawnia i przyśpiesza wykonywanie 
otworów na okna i drzwi, które zaleca się projektować w module. Eliminuje to konieczność 
docinania pustaków. 

Osadzanie okien i drzwi 

 Drzwi i okna osadza się analogicznie jak w innych ścianach murowanych. Przestrzeń 
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między ościeżnicą a murem należy uszczelnić, przy zawieszonych skrzydłach okiennych i 
drzwiowych, pianką montażową. Możliwe jest także wykonywanie węgarków. Okna powinny 
być osadzone w środkowej strefie ściany tak, aby odległość płaszczyzny okna od krawędzi 
ściany zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej nie była mniejsza niż 120 mm. 
 

Murowanie w warunkach zimowych 
 
 Warunki ogólne prowadzenia prac murarskich w okresie zimowym podane są w 
Instrukcji ITB nr 282 Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obniżonych temperaturach. 
Do murowania w warunkach zimowych zaleca się stosować specjalną zaprawę „zimową“. 
Pozwala ona murować w warunkach „lekkiej“ zimy, przy temperaturach spadających 
okresowo do –6ºC. Dokładny, szczegółowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany 
jest w danych technicznych wyrobu umieszczanych na opakowaniach lub załączanych do 
wyrobu. Przed przystąpieniem do murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany 
poprzedniego dnia związał prawidłowo. Sprawdzenie tego dokonuje się przez poziome, silne 
uderzenie gumowym młotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. Jeżeli uderzenie nie 
spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie można kontynuować. 
 
 
Prac murarskich nie można prowadzić: 
– przy temperaturze niższej niż –6°C;  
(do prac można przystąpić dopiero, gdy temperatura otoczenia muru przez co najmniej 48 
godzin będzie wyższa niż +2°C); 
– na przemarzniętym murze, za który uważa się mur po 48–godzinnym przebywaniu w 
temperaturze, która jest niższa niż –2°C, 
– podczas opadów atmosferycznych świeżo wykonany mur należy zabezpieczyć osłoną np. z 
brezentu czy mat ze słomy przed zbyt szybkim jego wychłodzeniem. Mur wykonany w 
warunkach zimowych może być obciążony parciem gruntu lub działaniem silnego wiatru 
dopiero po około tygodniowym występowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur 
powinien być zabezpieczony przed działaniem tych obciążeń poziomych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
  
 Badania jakości wykonanych robót polegają na ocenie zgodności montażu 
poszczególnych elementów z wytycznymi dokumentacji projektowej oraz wytycznymi 
producenta z uwzględnieniem podanej przez niego tolerancji. 
 W przypadku nie zachowania wymaganych parametrów montażu Inspektor Nadzoru oceni 
wpływ tego odstępstwa na jakość wykonanych robót, a następnie podejmie decyzję o 
pozostawieniu zabudowanych elementów lub nakaże ich rozbiórkę. 
 

Warunki odbioru ścian  
 
 Mury powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 
aktualnych norm i instrukcji, Aprobatą Techniczną AT–15–2700/2001 oraz warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych. Odbiór robót murowych 
powinien się odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór odbywa się przed 
osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej, należy zwrócić uwagę na prawidłowość 
wykonania otworów (zgodność z projektem).  
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 
 
Obmiar robót polega na określeniu powierzchni zabudowanych ścian zewnętrznych, 
działowych i stropów. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem przyjętych tolerancji 
dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

9.2. Cena 
 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3. 
 
 Podstawą płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie kwota 
wynikająca z obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie i 
sporządzenie przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. 
 
 Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i 
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne     

    technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
PN-80/B-02010 Obciążenia budowli. Obciążenie śniegiem. 

PN-77/B-02011 Obciążenia budowli. Obciążenie wiatrem. 
PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem. 
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia. 
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PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy, wraz ze zmianą PN-89/B-06258 
    +Az1:2001 
PN-B-19301:1999 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

    Elementy drobnowymiarowe, wraz ze zmianą PN-B-19301:1999+Az1 
    :2002. 
 
PN-EN 678:1998   Oznaczanie gęstości w stanie suchym   
      autoklawizowanego betonu komórkowego. 
 

10.2. Inne 
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sprężonych – Wersja polska, ITB, 1996. 
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690). 
 
 


