MATERJAL &
TEHNOLOOGIA

Talvine betoneerimine
Betooni kivinemine on tsemendi, täpsemini – selle keemiliste ühendite,
peamiselt kaltsiumsilikaatide hüdratatsiooni protsess.
Betooni soovitatavad omadused saavutatakse kivinemisel temperatuuril
15…20 ºC, eeldusel, et betoonis on vajalikul määral vett. Madalamal
temperatuuril betooni kivinemine aeglustub, kõrgemal aga kiireneb.
GEORGI SAMUEL,
ETUI BetonTEST nõustaja

Loetakse, et betoon saavutab oma nimiparameetrid(misonalusekstarinditeprojekteerimisel,betoonisegukavandamisel
ning betooni vastavuse kontrollimisel)
varemvõihiljemkatemperatuurivahemikus 5…40 ºC, kuid seda teatud lisatingimuste järgimisel, nagu temperatuuri
tõusu kiiruse piiramine või vaheajad eri
osadebetoneerimisevahel.Temperatuuri
langemisel alla 5 ºC muutub kivinemise
kiirus kaduvväikseks, ent säilib veel
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lootus, et temperatuuri tõustes protsess
taaskäivitub.
Kui kivinev betoon külmub, hakkab toimima kaks nähtu:
1) tekkivad jääkristallid lõhuvad juba kuigivõrrakivinenudbetoonistruktuurining
needkahjustusedsäilivadkaülessulamise
järgselt.
2) betoonis olev jää sublimeerub ning tekkinudveeaurlahkubmadalamapartsiaalrõhu suunas – jahedasse välisõhku.
Pärast ülessulamist võib seega hüdratatsioonijätkamiseksvajalikustveestpuudu
jääda. Kuivõrd sulanud betooni kastmine

veegasuudabhüdratatsiooniprotsessitaaskäivitada, on problemaatiline ning sõltub
raskelttüüritavatestasjaoludest,naguhüdratatsiooniprotsessikatkestamiseningjää
toime,ajavaheülessulamisejaveekohalejõudmisevahelningvahepealveepuuduses
toimuvadprotsessid.Nõukogudeerinormdokumendid lubasid betooni külmuda
tugevusel 20…70% nimitugevusest, ent
ei andnud mingit tagatist selle kohta, kas
betoonsaavutabpärastülessulamistoma
survetugevuse margi ja muud vajalikud
omadused, nagu külmakindlus ja tõmbetugevus.
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Nende nähtude vastu võitlemisel rakendatakse mitmesuguseid meetmeid.

Segu valmistamine
kuuma veega
Betooni külmumise hetk lükkub küll
edasi, ent tardumine algab varem. Esineb
oht,etpaigaldamisehetkeksontardumine
jubaalanud.Üle40 ºCveegakokkupuutel
võivad toimuda muutused, mis vähendavadtsemendivõimetpärastbetoneerimist
kivineda.
Vähemohtlikontäiteaineteettesoojendamine, ent ka sel juhul ei tohiks ühegi komponenditemperatuurollaveekokkupuutel
tsemendiga üle 40 ºC.

Kemikaalid
Selleks, et lükata edasi valatud betooni
külmumise hetke, lisatakse seguvette
vee külmumistemperatuuri alandavaid
kemikaale, peamiselt kloriide. Nende
kasutamiselsaadaksehügroskoopne(vett
endasse imev) betoon, mille kestvus on
ohus täpselt samamoodi nagu sulatussooladega kokkupuutuval betoonil ning
misvõibpõhjustadaniikasutusprobleeme
kui ka ehitise kaubandusliku välimuse minetamist (soolad pindadel). Tõsi, betooni
külmumiseelsetsurvetugevustaitabmeede
tõsta.
Seguvettelisataksekivinemisekiirendajaid
(näiteks kloriidid, millel võib olla ka külmumishetkeedasilükkavtoime)võikasutatakse
kiireltkivinevaidtsemente.Kuisedatehakse
praktikas läbiproovitud ning korrektselt
kirjeldatud meetodil, võivad negatiivsed
nähud jääda ära.

Raketise soojustamine
Raketis soojustatakse ning betooni või
ruumi soojendatakse piisavalt (ent mitte
ülearu).Betoonvalatakseettesoojendatud
raketisse ja hoitakse soe (5…40 ºC, veel
parem 15…20 ºC) kuni vajaliku survetugevuse saavutamiseni.
Juhul kui eelnevalt kirjeldatud meetmetegapolebetoonikahjustatud,võibtulemus
olla võrdväärne suvise betoneerimisega.
Seejuuresvajabvajaliksurvetugevusselget
ja praktilist määratlemist. Kui nimitugevus saavutatakse ilma betooni vahepealse
külmumise või kuivamiseta, võib betooni
lugeda samaväärseks suvel valatud ja korralikulthooldatudbetooniga.Seetähendab,
et betooni tõmbetugevus ja piirvenivus,
iseenesest väikesed, ent pragude teket ja
laiustpiiravad(tegelikultnormimatajamittekontrollitavad)parameetrid,onsuvisebetoonitasemelningtagavadsellegaanaloogse
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kasutus-piirseisunditaseme,külmakindluse,
kivistumisaegsemahukahanemisejatarindi
kestvuse.Lahtirakestaminejapealevalamine
ei erine sel juhul suvisest.
Kasbetoononsaavutanudnimitugevuse,
saab määrata nii mittepurustavate meetoditega kui ka proovikärnide väljapuurimisega.Eraldivalatudkatsekuubikutealusel
võidakse saada (eriti talvel) eksitavaid arvväärtusi; teadaolevalt on see USA-s viinud
isegilahtirakestatavatetarinditevaringuni.

Ettevaatusabinõud
Juhul kui vajalikuks peetav survetugevus
enne külmumist valitakse alla betooni
nimitugevust, läheb asi keerulisemaks.
Õnnetustejahädaseisunditeennetamiseks
tuleb enne külmumist määrata betooni
survetugevus ja teha arvutuste teel kindlaks,midavõibneistingimusteslahtirakestada ning kui palju võib lisada tarindile
koormust. Selle nõude eiramise tõttu variseskümnekonnaaastaeestSoomespaljukorruseliseelamukarkass,kuikülmununa
vägatugevbetoonhakkasülekoormatud
allosas üles sulama. Taolisi, ent vähem
mastaapseidsulanudbetoontarinditevaringuid on esinenud ka Eestis.
Kui betoon on külmunud enne nimitugevuse saavutamist, tuleks kontrollida ka
sulanudjanimi-survetugevusesaavutanud
betooni külmakindlust. Kahjuks saab seda
teha vaid eraldi valatud ja tarindiga samadestingimusteshoitudproovikehadekatsetamisega.
Mida varem betoon külmub, seda enam
kannatavad normimata suurused: betooni
mahukahanemine,tõmbetugevusjapiirvenivus. Kande-piirseisundit see ei mõjuta, sest
tõmbepingedvõtabbetoonisvastusarrus,küll
aga võivad praod laieneda üle normitud ja
arvutatavamäära(0…0,2 mm),kiirendades
sarrusekorrosioonininglühendadestarindi
kasutusiga.Sedakinnitabkanõukogudeaegse
talvise betoneerimise praktika.
Siinkirjutajaarvateseitohiks(ehitisetellija
ning ennistamise tulevaste rahastajate huvides!),kariskipealeminekul,lastabetoonil
külmuda enne, kui selle survetugevus on
70% (äärmisel juhul 50%) nimitugevusest.
Hea oleks, kui riski lubatavust kinnitaksid
usaldusväärsedjaigakülgsed(kestvus,korrosioon,praod,tõmbetugevus,piirvenivus)
uuringud ja seda aktsepteeriks tellija asjatundlik esindaja.
Talvisebetoneerimisejuurdekuulubtemperatuuri mõõtmine. Kuidas ja kus seda tehakse,peabolemaselgeennebetoneerimist.
Kuibetoonkivinebköetavasruumis,piisab
ruumitemperatuurimõõtmisest.Kuibetoon

kivinebmitteköetavasruumisvõivälisõhus,
tuleb protsessi kontrolli all hoidmiseks
mõõtakabetoonitemperatuuri.Kõigeusaldusväärsemadandmedsaab,kuipaigaldada
temperatuurianduridkõigevaremjahtuvatessekohtadesse,tavaliseltraketisesiseküljele.
Avatudpindadetemperatuurisaabmõõtaka
portatiivseteriistadega.Omalajalolilevinud
torukestesissebetoneerimine,millessepandi
mõõtmisekskraadiklaas.Tavaliseltagaeisaa
torukesikõigekülmematessekohtadessepaigaldada, seega tuli mõõdetud suurusi korrigeerida.Temperatuurilangemiselalla5 ºC
tuleblangetadaotsus:kaslastakülmudavõi
tõsta betooni temperatuuri.

Betooni hetketugevus
Talviselbetoneerimiseltulebbetoonihetketugevust kontrollida sagedamini, kas
või selleks, et otsustada, kas lasta betoonil
külmuda või mitte, kas võib betooni lahti
rakestada või lisada tarindile koormust.
Valida võib muidugi usaldusväärse andurkontrolli, kui see on taskukohane. Kui
seda ei tehta, saab loota portatiivsete mittepurustavatemeetoditepeale(nt Schmidti
vasar) või kärnide väljapuurimisele. Sageli
aga ei pääse betooni vajalikele kohtadele
ligi,näiteksraketisetõttu,võieisaatugevust
hinnata, kuna betoon on juba külmunud.
Seetõttu tuleks talvisel betoneerimisel
valmistada rohkem katsekuubikuid ning
hoida neid kivineva betooniga samades
tingimustes.Külmunudkuubikutetugevuse
määramisekstulebneedülessulatadaning
seejärel kohe katsetada. Kordan veel kord:
kuubikute andmed võivad hälbida tarindi
betooni omadest.

Kokkuvõtteks
Kõike ei ole siin mõtet lahti kirjutada.
Talvist betoneerimist õpetatakse nii
ametikoolides kui ka tehnikutele ja inseneridele. Veel kord tasub läbi lugeda
ka ajakirjas Ehitaja avaldatud sellealased
artiklid, näiteks Enn Uustalu “Talvine
betoneerimine” (Ehitaja nr 11, 2000)
ja Jaanus Järve “Talvine betoneerimine”
(Ehitaja nr 11, 2002). Tuleb ainult silmas pidada, et mõlemas artiklis esitatud
kriitiline (surve)tugevus 5 MPa ei ole lubatudpiir,millestalatesvõibbetoonillasta
külmuda, ilma et see üles sulades kaotaks
võime saavutada oma kavandatud tarbeomadused. Uustalu ütleb otse, et sel juhul
saavutab ülessulanud betoon normaaltingimustes (15…20 ºC ja kivinemiseks
vajaliku vee kohalolek) 28 päevaga vaid
50% nimitugevusest. Järve juhib tähelepanukülmakindlusejaveepidavusevaeEhitaja 11 (87) 2003
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gusele.Naguülalpoolkirjas,võibseekaasa
tuua ka muid probleeme.
Mõlemadautoridtoonitavad,etkavandatudtarbeomadusedsaavutabbetoonikkagi
ainult siis, kui betoon külmub alles pärast
nimitugevuse saavutamist. Tähelepanu
vääribJärvepooltrefereeritudkiireltkivinev
ja jäätumiskindel betoon. Ent kummagi
betoonikasutamiseeeltulebselgekstehanii
nendeeelised,samutikõrvalnähudjaohud
kui ka võimalikud riskimäärad ning järgida
tõendatult usaldusväärset tehnoloogiat.
Jaanus Järve pakub artiklis “Talvel tuleb

appi BetoPlus”(Ehitaja nr 11, 2002) betoonitugevusehindamisearvutiprogrammi(sissebetoneeritudanduritebaasil).Kahtlemata
hõlbustabsaadavteaveotsustelangetamist,
agakunahinnangutesüstemaatilisejajuhusliku vea andmeid pole teada, tuleks siinkirjutaja arvates oluliste otsuste langetamisel
(kas lahti rakestada, lisada koormust, lasta
betoonilkülmudavms)betoonimõõdetav
tugevus siiski üle kontrollida ka kas mittepurustavateportatiivsetemeetoditegavõi
kärnide väljapuurimisega.
Muidugi ei ole ülaltoodud teave talvise

betoneerimise kohta ammendav: see
põhineb vaid siinkirjutaja käsutuses oleval
informatsioonil. On võimalikud ka erinevad seisukohad. Konkreetsed otsused langetabsiiski(tellijajatemaehitusjärelevalve
nõusolekul)tegija.Kuitalvinebetoneerimine
läheb kohe n-ö aia taha, on see tegija risk.
Kuihädadilmnevadalles20aastapärast,on
seeehitiseomanikuriskningremondikulud
ontemakulud.Tegijavastutabseljuhulvaid
omamainega(kuiseemuudelasjaoludelveel
minetatud pole). E

Betooni külmakindlus on
tõsisem asi kui malemäng
Eesti ehitusalase ajakirjanduse üks viljakamaid autoreid Georgi Samuel on
sisukate ehitusprotsessi ja -ﬁlosooﬁat,ehitisteturvalisustjaselletagamiseks
vajalikke riiklikke regulatsioone käsitlevate ning paljudel muudel teemadel
artiklitehulgaskommenteerinudkaheseelmisesEhitajasﬁbConcreteModel
Code – Kestvus (edaspidi CMC) valitud osi. Oktoobrinumbris jätkus
betoontarindite kestvuse vaatlus pragude- ja külmakindluse seisukohast.
TOOMAS LAUR,
TTÜ Ehitustootluse Instituudi direktor

Olles ligi kolm aastat osalenud Soome BetoniyhdistysetöögrupiN-89(Betonirakenteidensäilyvyys)töös,kuskäsitletisisuliselt
analoogseid betooni pikaealisuse probleeme,kuidkonkreetsetejuhendmaterjalide
eelnõudena, sh betooni standardi SFS-EN
206-1 rahvusliku lisa koostamist, juhendi
by 32“Betonirakenteiden säilyvyysohjeet
ja käyttöikämitoitus 1992” uuendamist
ning ministri määruse RakMK 4 korrigeerimist, ning juhtinud Eesti külmakindluse standardit EVS 814:2003 koostanud
töögruppi, pean oma kohuseks juhtida
lugejatähelepanumõningateleeksitavatele
momentideleeelmainitudartiklis.Eelkõige
puudutavadneedbetoonikülmakindlust
käsitlevatosa,millealgmaterjalikommenteerimise kõrval on avaldatud seisukohti,
millega paraku ei saa nõustuda.
Betooni külmakindlus on küllaltki komplitseeritud betooni omadus, mille garanEhitaja 11 (87) 2003

teerimistingimuste esitamine ühelt poolt
jahindamiseksõigetekatsemeetoditening
parameetritevalikteiseltpoolteioleüheselt
määratletavad. Riigid on püüdnud hinnata
betoonikülmakindlustvägaerinevatemeetoditega,eesmärgikseristadakahteliikikahjustusi:betoonipinna-jasisekahjustusi.Mõningad enamkasutatavamad külmakindluse
hindamise lähtekohad on olnud järgmised.
1. Betooni mehaaniliste omaduste muutuminepärastteatudarvukülmutus-sulatustsüklite läbimist:
• survetugevuse langus;
• paindetugevuse langus.
2. Betooni füüsikaliste omaduste muutuminepärastteatudarvukülmutus-sulatustsüklite läbimist:
• mahu- (pikkuse-) muutus;
• ultraheli levikiiruse muutus;
• dünaamiliseelastsusmoodulimuutus;
• veeimavusesuureneminekatsetusekäigus.
3. Betooni massikadu pärast teatud arvu
külmutus-sulatustsükleid:
• kahjustatud pinna visuaalne hinda-

mine;
• Plaatide külmutusvedelikuga kokkupuutepinnakoorumine(külmutusvedelik paikneb kas plaadi peal või all);
• katsekehade massikadu.
4.Betooniseguvõikivinenudbetoonistruktuuriomadused:
• betooniseguõhusisaldus(määrataksesegamisejärelvõibetoonipaigaldamisel);
• kaitse- (reserv-) pooride suhtarvu
määramine;
• sisseviidud õhupooride läbimõõdu ja
vahekaugusemääraminemikrolihvidel.
Ühtsebetoonikülmakindlusehindamissüsteemi kehtestamise keerukusele viitab
asjaolu, et betooni standard EN 206-1
hõlmabvaidneljakeskkonnaklassikirjeldust
jainformatiivsetosabetoonisoovitatavate
tehnoloogilisteparameetritekohta(maksimaalne vesi-tsementtegur, minimaalne
tugevusklass,minimaalnetsemendisisaldus,
külmakindla täitematerjali kasutamise vajadus,sisseviidavaõhuminimaalnesisaldus).
Standardeiannasoovitatavatkatsemeetodit
39
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jaloomulikultpuuduvadseetõttukavastavuskriteeriumid.
Käesolevalaastal8.-9.oktoobriltoimunud
Euroopa standardimise komitee CEN/TC
51 aastakoosolekul käsitleti veel kord betoonikülmakindlusekatsestandardiprojekti
prENV 12390-9 saatust ja konstateeriti, et
kooskõlas komiteega CEN/TC 104 ei anta
soovitust hääletuse läbiviimiseks liikmesriikides, mis on vajalik Euroopa Standardi
kinnitamiseks, vaid materjal avaldatakse
CEN/TC dokumendina (tehniline spetsiﬁkatsioon).Peamisekspõhjuseksonraskused
vastuvõetavate korduvuse ja korratavuse
väärtustemääramisega.Samasaatustababka
teist,betoonisisemisekülmumiskahjustuste
hindamise dokumendi eelnõud (CEN/TC
51 N 772, CEN Report, February 2003).
Mõlemas dokumendis kirjeldatakse ainult
katsemeetodeid(põhi-jaalternatiivmeetodeid), mitte vastavuskriteeriume.

Avaldatud artiklist
On märgitud, et CMC lisa “Kestvus”
p 5.8.1 andmetel võivad betooni külmakahjustusedesinedabetooniniiskumisel
85% või korduvate külmumiste ja ülessulamiste tagajärjel.See väide ei ole kooskõlas meie arusaamadega külmakahjus-
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tustest. Kui tegemist on trükiveaga ja
külmakahjustusepõhjustajatenaloetakse
mõlema tingimuse koosmõju, on asi loogiline. Kui vaadeldakse põhjuseid eraldi,
siisülemääraseniiskusekorralpoleteguju
külma-, vaid niiskuskahjustustega.
Üldiselt on standardile EVS-EN 197-1
vastavatestharilikesttsementidestvalmistatudbetoonidniiniiskuse-kuikaveekindlad
(kui ka betoon on valmistatud üldtunnustatud reegleid silmas pidades).
Betooni veekindlus oli Eestis ebapiisav 1940. aastate lõpul, mil betooni valmistamiseleikasutatudportlandtsementi,
vaid selle aseainet kukermiiti, mida toodetikunagiLinnahallikohalasunudtehases
Kukermiit.Tallinna elektrijaama restkoldetuha jahvatamisel saadi sideaine, millest
valmistatudmörtjamadalatugevusklassiga
betooneiolnudvee-egakülmakindel.Seda
liiki“betooni”tulekspraegustearusaamade
järgi nimetada kuidagi teisiti.
Täiesti arusaamatuks jääb artikli autori
väide“kuiõhumullikesisegusseeimanustata,
tulebkülmakindlusepüsivusselgekstehakas
endiseNõukogudeLiiduvõiSaksamaaLiitvabariigistandarditealusel,võtteskriteeriumiksvastavatemaadenõuded(tähisedvastavalt Mrz või F tsüklid)”.

Milleks selline lugeja eksitamine? Eksitud on sellega, et soovitatakse katsetused
teha kas Vene või Saksa standardi järgi,
kuid tegelikult sellist lahendust, et õhku
betoonieimanustata,eiaktsepteeriühegi
maa tavad. Nõukogude Liidu külmakindluse nõuded ja katsemetoodika on meil
veel meeles ja kasutusel tänaseni. MeenutusiSNiP-inõudeistvõibleidakastandardi
EVS 814:2003 lisas.
Mis puutub külmakindluse määramise
metoodikasse GOST 10060 järgi, mis
tähendab, et pärast margikohast katsetsüklitearvuvõibsurvetugevuselangus
olla kuni 5%, siis selle kriteeriumiga
polnud eriti rahul ka standardi loojad ise.
Nagu näitab aastatepikkune praktika, on
5%tugevuselanguseﬁkseerimineküllaltki
komplitseeritud,kunalähenebüldiselekatsetulemustehajuvusele.Poleolnudharvad
juhtumid, kus pärast teatud arvu külmutus-sulatustsükleidonbetoonisurvetugevus
langenudalla95%,kuidedasiselkülmutamisel-sulamiselontulemushoopisparem!
Kui võrrelda külmakindluse hindamise
vastavuskriteeriumi näiteks Soome standardigaSFS5447,siispaindetugevusejärgi
hinnates on säilivuse kriteeriumiks 67%
algtugevusest.
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Vastavate Saksa normide kasutamisest
niipalju,ettõenäoliseltvõisidneedollaEestis kasutusel esimese Eesti Vabariigi ajal (st
rohkemkuipoolsajandittagasi),kuidmitte
hiljem, mistõttu tundub Saksa normidele
viitamine praegu kohatu.
Betoonikülmakindlusetõstminelisaõhu
manustamise teel on vana ja tuntud
tehnovõte.Õhumullidetekitamistbetoonis
soovitati ka Nõukogude Liidu vastavates
juhendmaterjalides. Ilmeka näitena võib
tuua meie unikaalseima betoonrajatise
– Tallinna teletorni. Selle ehitamiseks
vajati betooni külmakindlusega F300.
Nõutavkülmakindlussaavutatibetoonisegu
valmistamiselTallinnaRaudbetoontoodete
Tehases(AS-iLasbeteelkäija)õhkusisseviiva
lisandi CНВ (смола неутрaлизированная
воздуховлекающая) abil.

Külmakindla betooni
valmistamine ehitusplatsil
Kui külmakindla betooni tarnija puudub,
tuleb niisugune betoon kokku segada
ehitusplatsil.Onpäevaselge,etseenõuab
pikaajalist kogemust ja kontrollkatsetusi,
milleks kulub aastaid. Külmakindla betooni valmistamine pole malenuppude
tõstmine: tahan, tellin tehasest, tahan,
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valmistan kohapeal!
Suuremahulistest ehitistest sobivad siia
sellekohaste näidetena hotellViru (1969…
1972) ja Muuga sadam (1985…1987).
Viimase puhul olid ehitusplatsil peale
betoonisõlme ka täitematerjali purustussorteerimissõlm, kus valmistati Soome
praktikaskasutatavagaanaloogsetterastikulisekoostisegatäitematerjali,jaloomulikult
betoonilabor vajalike katseseadmetega.
Betoonisegu koostise valikul lähtuti pikaajalisestkodumaisestkogemusest.Betooni
kvaliteetikontrollitipidevaltbetoonilaboris
jatellijagasõlmitudlepingualuselpisteliselt
ka TPI ehitusmaterjalide katselaboris.
Ükski Eesti ehitusﬁrma ei hakka praegu
betoonisegu tootma ehitusobjektil, olles
seejuures veendunud vajalikus külmakindluses. Betooni tootmisel tuleb lähtudaikkagisellekohastestgaranteeritavatest
kvaliteedinõuetest (nt EVS-EN 206-1
alusel), mis statistilisi kontrollmeetodeid
kasutades nõuavad pikemaajalist tööd.
Niisugused kogemused on Eesti kõigil
suurematel kaubabetooni valmistajatel.
PealeginõuabEestiseadusandlusbetooni
vastavushindamist,missisuliselttähendab
tootjakvaliteedisüsteemisertiﬁtseerimist
koostootjasisekontrollsüsteemihindamise

ja kinnitamisega.
Vajadusvalmistadabetooniehitusplatsil
võib tekkida näiteks Saaremaa süvasadamaehitamisel,kuibetoonisegutransport
Kuressaarest pole vastuvõetav. Kvaliteedi
kontrollsüsteemirakendamineonseejuures
möödapääsematu.
Tarindisse paigaldatava betooni külmakindluse hindamine on loomulikult
tagantjärele tarkus ja külmakindla betooni tarnimiseks tuleb vastav tehniline
tasesaavutadakaubabetoonitootjateleelkatsetega,misvõivadsõltuvaltjärjestikku
tehtavate katseseeriate arvust võtta aega
kuni aasta.
Ettringiidi tekke ja kloriidide lisamise
mõju betooni külmakindluse reguleerimiseks jäägu CMC koostajate teada ja südametunnistusele–karmikliimagamaade
(Põhjamaade, Kanada, ka endise N Liidu)
käsitlus on märgatavalt reaalsem.
Betoon on küllaltki keeruline süsteem
jaigasugusedmõttedtehnilisteküsimuste
lahendamisel peavad tuginema tõsistele
lähtekohtadele, mis CMC-d aluseks võttes
eipruugikehtidakõikidepiirkondadekohta
jahaakudaolemasolevatesuhteliseltpiisaval
E
tasemel tehniliste arusaamadega.
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