هشتمیه كىفراوس تخصصي پايش وضعیت و عیبيابي ماشیهآالت
ايران ،داوشگاي صىعتی شريف ،اسفىذ 2931

تشخیص درگیری ًاهٌاسب پیٌیَى ٍ گرث گیر آسیای گلَلِ ای
با استفادُ از تحلیل ترهَگرافی
حسي حیذری جاهع بسرگی ،1رحین ستَدُ بحریٌی ،2اهیر خیرهٌذ پاریسی
هحوذرضا شْسَاری 4احوذ رفیع زادُ

3

5

چكیذُ
6

آػیبّبی هجتوغ هؼذًی ٍ كٌؼتی ػٌگ آّي گل گْش ػیشجبىً ،مؾ اكلی ٍ تؼییي وٌٌذُ دس تَلیذ داسًذ ٍ دس كَست
تَلف ایي تجْیضات ثِ دلیل خشاثی ٍ ٍجَد ػیت ،صهبى صیبدی كشف تؼویش ٍ ساُ اًذاصی هجذد هیگشدد .تؼویشات
پیـگَیبًًِ 7مؾ ثؼضایی دس تـخیق ثِ هَلغ ػیت جْت پبییي آٍسدى تَلفبت ًبخَاػتِ داسد .اص ساّىبسّبی وبسثشدی دس
ًگْذاسی ٍ تؼویشات ،اػتفبدُ اص فٌبٍسی تشهَگشافی 8اػت وِ ًتبیج اسصؿوٌذی دس صهیٌِ ًگْذاسی ٍ تؼویشات ٍ تبحیش ػیت
ثش سٍی تَصیغ دهبیی داسد .دس ایي همبلِ دسگیشی ًبهٌبػت پیٌیَى ٍ 9گشث گیش 10ثب تَجِ ثِ تَصیغ حشاستی ،هَسد ثشسػی
لشاس هیگشدد.

ٍاشُّای کلیذی :تعویرات پیشگَیاًِ ،ترهَگرافی ،پایش ٍضعیت ،آسیا
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هقذهِ
دیذگبُ ػلوی ٍ هذسى هذیشیت هجوَػِ گل گْش ثبػج گشدیذُ تب ٍاحذ پبیؾ ٍضؼیت 1ػالٍُ ثش تىٌیىْابی آًابلیض استؼبؿابتٍ 2
آًبلیض سٍغي ،3هجْض ثِ تىٌیه آًبلیض حشاستیً 4یض گشدیذُ وِ ّویي اهش ثبػج تمَیات ایاي ٍاحاذ دس جْات جلاَگیشی اص ثاشٍص
هـىالت تؼویشاتی ًبخَاػتِ ایي هجوَػِ گشدیذُ اػت.
اخیشاً ساّىبسّبی هتؼذدی دس صهیٌِ ًگْذاسی ٍ تؼویشات ٍ اكَل تؼویشات پیـگیشاًِ ،دس كٌؼت ثِ وبس گشفتِ ؿاذُ اػات .ایاي
ساّىبسّب دس كٌبیغ ثِ هٌظَس افضایؾ دػتشػی تجْیض ٍ افضایؾ تَلیذ ٍ وبّؾ تَلفبت اضغشاسی دس جْت سفغ ػیت پیـگیشاًِ
ًمؾ ثؼضایی سا ایفبد هی وٌذ .پیبدُ ػبصی ٍ اجشای پبیؾ ٍضؼیت ،گبهْبی هَحشی دس ساػاتبی پیـاگیشی اص خؼابست ًبؿای اص
ًمق ٍ خشاثی تجْیضات ،تبهیي لَاصم هؼیَةّ ،ضیٌِ ّبی هشثَط ثِ تؼویشات ثلٌذ هذت ٍ هضشات ًبؿای اص ػاذم تَلیاذ ٍاحاذ ٍ
افضایؾ لبثلیت ّبی اعویٌبى دس صهیٌِ ثْشُ ثشداسی ثشداؿتِ اػت.
اص جولِ ساّىبسّبی وبسثشدی دس خلَف ًت ثْشُ گیشی اػتفبدُ اص فٌبٍسی تشهَگشافی اػت .آًبلیض تشهاَگشافی واِ ثاِ ًبهْابی
گشهب ًگبسی ،تشهٍَیظى ٍ تلَیش ثشداسی حشاستی ًیض ؿٌبختِ هی ؿَد ،تىٌیاه هْوای اػات واِ داهٌاِ وبسثشدّابی آى ثؼایبس
گؼتشدُ ٍ فشاتش اص ثحج هشالجت ٍضؼیت تجْیضات ٍ هبؿیي آالت اػت .تلَیش ثشداسی حشاستی ًَػی تىٌیاه ثبصسػای ٍ ثبصدیاذ
ثوٌظَس جوغ آٍسی ٍ تْیِ اعالػبت یه ػیؼتن دس صهبى هؼیي های ثبؿاذّ .اذف اص ثبصسػای ٍ ثبصدیاذ ٍ ثىابسگیشی فاي آٍسی
هبدٍى لشهض ؿٌبػبیی ٍ هؼتٌذػبصی اجضاء داسای اؿىبل ٍ هؼیَة دس ؿجىِ ّبی الىتشیىای ٍ تجْیاضات دٍاس های ثبؿاذ .اص ایاي
عشیك اؿىبالتی وِ هٌجش ثِ تغییش دس الگَی تَصیغ دهبی ػغحی هی ؿًَذ ،لبثل ؿٌبػبیی خَاٌّذ ثَد .دس فٌابٍسی تشهاَگشافی
وبسثشدّبی هتٌَػی دس صهیٌِ ّبی گًَبگَى تؼشیف هی ؿَد وِ هی تَاى ثِ هَاسدی اص لجیال دهابی الىتشٍهَتَسّاب ،گیشثىؼاْب،
هؼیشّبی ػیبالت ،وَپلیٌگْب ،یبتبلبًْب ،تبثلَّبی ثشلایّ ،بدیْابی فـابس لاَی ٍ تشاًؼافَسهبتَسّب اؿابسُ واشد .دس ؿاشایظ الصم
هی تَاى اص هَاسد فَق تلَیش ثشداسی حشاستی اًجبم دادُ ٍ تغییشات ایجبد ؿاذُ دس الگاَی تَصیاغ دهابی ػاغَ سا ؿٌبػابیی ٍ
تَػظ ًشم افضاس آًبلیض وشد تب دس صهبى وبس یب تَلف ،الذاهبت الصم ًؼجت ثِ سفغ ػیت پیـگیشاًِ اًجبم گیشد.
دس اداهِ ،ػیت هشثَط ثِ دسگیشی ًبهٌبػت صٍج چشخ دًذُ پیٌیَى ٍ گشث گیش آػیبی گلَلِ ای وبسخبًِ ّوبتیات ثاب تَجاِ ثاِ
تَصیغ حشاستی ٍ اختالف دهبیی آى هَسد ثشسػی لشاس هی گیشد[1] .

تشریح سیستن آسیا ٍ عیبْای احتوالی بر رٍی پیٌیَى ٍ گرث گیر
هْوتشیي ّذف خشدایؾ هَاد اػتخشاج ؿذُ اص هؼذى ،جذاوشدى رسات ثب اسصؽ وبًِ اص ثبعلِ ی ّوشاُ آى اػت ٍلی هؼواَالً ثاب
خشدایؾ دس هشحلِ ػٌگ ؿىٌی ،وبًیّبی ثب اسصؽ ثِ دسجِ آصادی هغلَة ًویسػٌذ ٍ خشدایؾ ثیـتشی ًیبص اػت .ایي وبس ثب
خشدوشدى هَاد ػٌگ ؿىٌی ؿذُ دس آػیبّبی گشداى كَست هیگیشد.
دس آػیبّبی گشداىٍ ،اػغِ خشدایؾ (گلَلِّبی فلضی ،هیلِ ٍ للَُ ػاٌگّابی ػاختن ًیاشٍی الصم سا ثاشای خاشدایؾ تا هیي
هیوٌذ .دس حیي چشخؾ آػیبی حبٍی هَاد ٍ ٍاػغِ خشدایؾ ،توبم ٍاػغِّبی خشدایؾ دس جْت چشخؾ آػیب ثبال هیآیٌذ ٍ
دس یه استفبع خبف ،لؼوتی اص ٍاػغِ ػشاصیش ؿذُ ٍ ثش پبییيتشیي ًمغِ آػیب فشٍد هیآیاذ .هابثمی ٍاػاغِّاب توبیال ثاِ ػاش
خَسدى داسًذ ٍلی ثالفبكلِ دس جْت چشخؾ آػیب ثبال هیآیٌذ .دس حیي ایي فشآیٌذٍ ،اػغِّب ثِ عَس هذاٍم ثش سٍی هَاد داخال
آػیب فشٍد هیآیٌذ ٍ آًْب سا خشد هیوٌٌذ .لؼوتی اص خشدایؾ ًیض دس احش ػول ػابیؾ سخ هایدّاذ .دس ًتیجاِی ػولىاشدّابی
تشویجی ضشثِ ٍ ػبیؾ دس عَل صهبى وِ هشتجبً تىشاس هیؿًَذ خشدایؾ كَست هایگیاشد .ثاب فاشاّن واشدى صهابى وابفی ثاشای
خشدایؾ ،هیتَاى ثِ دسجِ آصادی هغلَة دػت یبفت.
1

)CM (Condition Monitoring
)VCM (Vibration Condition Monitoring
3
)OCM (Oil Condition Monitoring
4
)TCM (Thermography Condition Monitoring
2
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ٍ  دس هجتواغ هؼاذًی.آػیبّبی گلَلِ ای دس ػبیض ّبی هختلف ثب تَاى ّبی هتفبٍت وابسثشد ٍػایؼی دس كاٌبیغ هؼاذًی داسًاذ
. آػیبی گلَلِ ای ثب هـخلبت صیش ًلت ؿذُ اػت،ِكٌؼتی گل گْش دس وبسخبًِ ثبصیبثی ّوبتیت اص ثبعل
 هشخصات آسیای گلَلِ ای:1 جذٍل

parameter
Mill type
Kind of outlet
Grinding system
Graining feed material
Graining finished material
Troughput solid matters
Mill length
Mill inner diameter
Power requirement of the mill
Power Main drive
Power auxiliary drive
r.p.m. Main drive
r.p.m. mill
Relation of speed n/nkirt
Pinion speed, driven by main drive
Number of teeth – gear rim
Number of teeth – pinion gear
Toothing module
Lining thickness

SRP4
Ball tube mill
Overflow
Circuit with hydocycles
… 10 mm
> 0.1
80 t/h
7.0 m
4.0 m
1600 kW
1800 kW
15 kW
1500 1/min
16.2 1/min
75%
143.61/min
234
23
25
220 mm

. دس صیش ؿوبتیه ایي تجْیض ٍ اجضای آى سا ًـبى هی دّذ1 ؿىل

 شواتیک آسیا ٍ اجسای آى:1 شكل
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ٍسٍدی ایي آػیب ،آة ،گلَلِ ٍ ثبعلِ ػٌگ آّي هی ثبؿذ ٍ پغ اص خَسدایؾ خشٍجی رسات سیض اص عشیك ػشسیض ؿذى هی ثبؿاذ.
ایي ػیؼتن ثب یه هَتَس الىتشیىی ثب تَاى  1800ویلَ ٍات ٍ دٍس  1500دٍس ثش دلیمِ ثِ حشوت دس هی آیذ .دٍس الىتشٍهَتَس ثاب
یه گیشثىغ ثِ  16/2دٍس ثش دلیمِ وبّؾ هی یبثذً .یشٍی هحشوِ ػپغ اص عشیك وَپلیٌگ ثِ پٌیَى ٍ ػپغ ثاِ چشخذًاذُ
ای وِ دٍس ػیلٌذس آػیب ًلت ؿذُ اػت هٌتمل هی ؿَد .ایي چشخذًذُ اكغالحبً گشث گیاش ًبهیاذُ های ؿاَدّ .وچٌایي ثاِ
هٌظَس اًجبم تؼویشات یه الىتشٍهَتَس  15ویلَ ٍاتی ٍ یه گیشثىغ ووىی سٍی تجْیض ًلت ؿذُ اػت.
یىی اص لؼوت ّبی حؼبع تجْیض ،ػیؼتن پیٌیَى ٍ گشث گیش هی ثبؿذ وِ ًَػی گیشثىغ ثبص ثِ حؼبة هی آیذ ٍ ّوبًٌذ ّش
صٍج چشخذًذُ دسگیش ،هی ثبیؼتی دسگیشی هٌبػجی داؿتِ ثبؿٌذ .ثب تَجِ ثِ اثؼبد گشث گیش (لغش تؼذاد دًذاًِ ٍ عَل ضخبهت
سٍیِن تٌظین  ٍ backlashلمی پیٌیَى ٍ گشث گیش اّویت ثؼضایی پیذا هی وٌذ صیشا ّش گًَِ دسگیشی ًبهٌبػت هٌجش ثِ
اختالف دهب دس ػغح گشث گیش ٍ پیٌیَى هی ؿَد .ایي اختالف دهب هٌجش ثِ تٌؾ ّبی حشاستی دس ػشم سٍیِ گشث گیش ٍ
پیٌیَى هی ؿَد .ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ػیؼتن تىیِ گبّی آػیب سٍی یبتبلبًْبی طٍسًبل لشاس داسد ٍ اهىبى ثْن خَسدى تٌظیوبت
پیٌیَى ٍ گشث گیش دس تجْیض ٍجَد داسد ،لزا ثبیؼتی پیٌیَى ٍ گشث گیش تحت پبیؾ ثبؿذ ٍ ثْتشیي پبیؾ ،پبیؾ حشاستی اػت.
ثب تَجِ ثِ اثؼبد گشث گیش ٍ پیٌیَى ایي اختالف دهب ثبیؼتی ثٌبثش پیـٌْبد ػبصًذگبى ثیي  3تب  5دسجِ ثبؿذ.
ؿىل  ٍ 2ؿىل  3ؿوبتیه پیٌیَى ٍ گشث گیش سا ًـبى هی دّذ .سٍاًىبسی ایي ػیؼتن تَػظ اػپشی گشیغ هی ثبؿذ .ایي
ػیؼتن گشیغ سا دس فبكلِ ّبی صهبًی یىؼبى اػپشی هی ًوبیذ .گشث گیش تَػظ وبٍس هحبفظت هی ؿَد ٍ ایي وبٍس تَػظ یه
ػیل ًوذی فٌش داس آة ثٌذی ؿذُ اػت .ایي ػیل ٍظیفِ جلَگیشی اص ٍسٍد گشد ٍ خبن سا ثِ هحفظِ پیٌیَى ٍ گشث گیش داسد
ّوچٌیي تبحیش ثِ ػضایی دس تجبدل حشاستی هحفظِ گشث گیش داسد .ثٌب ثش پیـٌْبد ػبصًذُ ایي ثبیؼتی ثِ كَست دٍسُ ای سٍغي
وبسی ؿَدّ ٍ .وچٌیي دس ًلت ثبیذ دلت ؿَد وِ آة ثٌذ ثب ػغح آػیب ) (Slide Ringثیؾ اص حذ توبع اكغىبن ًذاؿتِ
ثبؿذ تب ثبػج افضایؾ دهبی تبیش ًـَد[3] [2] .

شكل ً :2وای کلی آسیا ٍ هَقعیت قرار گرفتي پیٌیَى ٍ گرث گیر
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شكل ً :3وای قرار گرفتي پیٌیَى ٍ گرث گیر

بازرسیْای ترهَگرافی پیٌیَى ٍ گرث گیر
ثب اػتمشاس  CMدس ؿشوت هؼذًی ٍ كٌؼتی ػٌگ آّي گل گْش ػیشجبى ،تؼذادی اص تجْیضات وبسخبًِ ّبی هجتوغ تحت
ثبصسػی تشهَگشافی دٍسُ ای لشاس گشفتِ اًذ ٍ تجْیضاتی وِ افضایؾ دهب دس آًْب هحؼَع تش اػتً ،یبصهٌذ تَجِ ثیـتشی ثِ آًْب
هی ثبؿذ ٍ دس ثبصُ ّبی ثبصسػی تشهَگشافی فـشدُ تشی لشاس هی گیشًذ.
دس ثبصسػی ّبی دٍسُ ای وِ اص تجْیضات اًجبم ؿذ ،هـبّذُ گشدیذ وِ اختالف دهبی دٍ ػش پیٌیَى ٍ گشث گیش آػیبی وبسخبًِ
ّوبتیت دس حبل كؼَد ٍ افضایؾ هی ثبؿذ ٍ ایي هؼئلِ ثبػج ؿذ تب ثبصسػی دس دٍسُ ّبی وَتبُ تشی اًجبم گیشد ٍ تحت ًظش
دلیك ٍاحذ  CMلشاس گشفت[4] .
ؿىل  ٍ 4ؿىل  5تلبٍیش تشهَگشافی ٍ دیجیتبلی هشثَط ثِ پیٌیَى ٍ ؿىل  ٍ 6ؿىل  7تلبٍیش تشهَگشافی ٍ دیجیتبلی هشثَط
ثِ گشث گیش دس ثبصسػی هی ثبؿذ وِ هٌجش ثِ وَتبُ تش ؿذى دٍسُ ثبصسػی گشدیذ.

B

A

شكل  :4تصَیر حرارتی پیٌیَى (دٍرُ اٍل)
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شكل  :5تصَیر دیجیتالی پیٌیَى

B

A

شكل  :6تصَیر حرارتی ٍ دیجیتالی گرث گیر (دٍرُ اٍل)

شكل  :7تصَیر حرارتی ٍ دیجیتالی گرث گیر

ّوبًگًَِ وِ هـبّذُ هی گشدد ،اختالف دهب دس دٍ ػش پیٌیَى حذٍد  4/98دسجِ ػبًتیگشاد ٍ اختالف دهب دس دٍ ػش گشث گیش
حذٍد  6/94دسجِ ػبًتیگشاد حجت گشدیذُ اػت دس حبلی وِ دهبی ًشهبل ثیي  3تب  5دسجِ هی ثبؿذ.
دس جذٍل  1هیضاى دهبّب دس چْبس دٍسُ ثبصسػی ٍ اختالف دهبی دٍ ػش پیٌیَى ٍ گشث گیش آٍسدُ ؿذُ اػت.
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جذٍل  :1هیساى دهاّا در چْار دٍرُ بازرسی ٍ اختالف دهای دٍ سر پیٌیَى ٍ گرث گیر
گرث گیر

پیٌیَى
دهب A

دهب B

ΔT

دهب A

دهب B

ΔT

بازرسی اٍل

68/12

63/14

4/98

57/82

50/88

6/94

بازرسی دٍم

69/53

64/3

5/23

63/37

55/54

8/35

بازرسی سَم

67/14

58/43

8/71

67/78

59/31

11/59

بازرسی چْارم

64/19

53/39

11/8

49/88

36/8

13/18

دس جذٍل فَق ثِ دلیل هیضاى تٌبط ٍسٍدی ٍ پبٍس آػیب ٍ هذت صهبى وبسوشد آػیب ،دهبّبی دٍ ػش داسای تفبٍت لبثل هالحظِ ای
هی ثبؿٌذ اهب آًچِ اّویت داسد اختالف دهبیی دٍػش چشخذًذُ هی ثبؿذ .اختالف دهبیی دٍ ػش پیٌیَى ٍ گشث گیش ،عجك ًظش
ػبصًذُ ثیي  3تب  5دسجِ ػبًتیگشاد هٌبػت ثَدُ ٍ دس كَستی وِ اختالف دهبی دٍ ػش ثیـتش اص ایي همذاس ثبؿذٍ ،جَد ػیت دس
هجوَػِ پیٌیَى ٍ گشث گیش هحتول اػت.
ّوبًگًَِ وِ دس جذٍل  1هـبّذُ هی گشدد دس ثبصسػیْبی اًجبم ؿذُ ،اختالف دهب دس حبل افضایؾ ثَدُ ٍ ثؼذ اص ثبصسػی ػَم
دػتَس وبس فؼبلیت تؼویشاتی ثِ ؿش صیش كبدس گشدیذ ٍ همشس گشدیذ دس اٍلیي تَلف،
 -1دسگیشی چشخ دًذُ پیٌیَى ٍ گشث گیش چه ؿَد
 ٍ Backlash -2تَاصی صٍج چشخ دًذُ چه گشدد.
لجل اص تؼویشات ،ثبصسػی هجذد (ثبصسػی چْبسم دس جذٍل 1ن اًجبم گشدیذ وِ دس ؿىل  ٍ 8ؿىل  9تلبٍیش تشهَگشافی هشثَط
ثِ پیٌیَى ٍ گشث گیش آٍسدُ ؿذُ اػت .اختالف دهبیی ثشای پیٌیَى حذٍد 10/8دسجِ ػبًتیگشاد ٍ ثشای گشث گیش حذٍد
13/08دسجِ ػبًتیگشاد حجت ؿذُ وِ دس جذٍل  ٍ 1ؿىلْبی ً 9 ٍ 8وبیؾ دادُ ؿذُ اػت.

B

A

شكل  :8تصَیر حرارتی ٍ دیجیتالی پیٌیَى (دٍرُ چْارم)
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B

A

شكل  :9تصَیر حرارتی ٍ دیجیتالی گرث گیر (دٍرُ چْارم)

دسگیشی چشخ دًذُ پیٌیَى ٍ گشث گیش چه ٍ تٌظین ؿذ ٍ ّوچٌیي  ٍ Backlashتَاصی دٍ دًذُ چه ٍ تٌظین هجذد گشدیذ
ٍ ّوچٌیي تٌظیوبت الصم دیگش ًیض سٍی پیٌیَى كَست گشفت .سٍص ثؼذ اص تؼویشات ٍ ساُ اًذاصی آػیب ،هجذداً ثبصسػی تشهَگشافی
اًجبم گشفت ٍ وبّؾ چـوگیش اختالف دهب دس دٍ ػش پیٌیَى ٍ گشث گیش هـبّذُ گشدیذ .ؿىل  10تلَیش هشثَط ثِ پیٌیَى ٍ
گشث گیش دس یه ًوب آٍسدُ ؿذُ اػت.

B

A

شكل  :11تصَیر حرارتی ترکیبی پیٌیَى ٍ گرث گیر (بعذ از تٌظین)

شكل  :11تصَیر دیجیتالی پیٌیَى ٍ گرث گیر

ّوبًغَسی وِ هـبّذُ هی ؿَد تَصیغ حشاستی ٍ اختالف دهب دس عَل دسگیشی پیٌیَى هٌبػت اػت ٍ اختالف دهبی حذٍد
 2/29دسجِ ػبًتیگشاد ثش سٍی پیٌیَى حجت ؿذُ اػت ٍ اختالف دهبیی ثش سٍی گشث گیش حذٍد  7/12دسجِ ػبًتیگشاد حجت
ؿذُ وِ ًؼجت ثِ لجل اص تٌظیوبت دس ؿشایظ ثْتشی لشاس داسد .ؿىل 12سًٍذ تغییشات اختالف دهبیی دس ثبصسػیْبی هختلف
لجل ٍ ثؼذ اص تؼویشات آٍسدُ ؿذُ اػت.
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شكل  :12رًٍذ تغییرات اختالف دهایی دٍ سر پیٌیَى ٍ گرث گیر

ًتیجِ گیری ٍ پیشٌْادات
ثب تَجِ ثِ اّویت آػیبّب دس هجتوغ گل گْش ،ػیؼتن هحشن آػیب ؿبهل صٍج چشخ دًذُ پیٌیَى ٍ گشث گیش تحت پبیؾ
دهبیی لشاس گشفت .افضایؾ سًٍذ اختالف دهب هؼیبس ثؼیبس هٌبػجی جْت ًـبى دادى دسگیشی ًبهٌبػت صٍج چشخ دًذُ پیٌیَى ٍ
گشث گیش هی ثبؿذ ثِ ًحَی وِ هیضاى اختالف دهبی  3تب  5دسجِ ًـبى دٌّذُ ؿذت ػیت دس تٌظیوبت صٍج چشخ دًذُ
پیٌیَى ٍ گشث گیش اػت  .دس ایي هَسدوبٍی ثب دلت پبیؾ لشاس دادى دهبی تجْیض ٍ ثشسػی سًٍذ افضایؾ اختالف دهب وِ ًبؿی اص
دسگیشی ًبهٌبػت ثَد ،الذاهبت اكالحی ؿبهل تٌظین دسگیشی صٍج چشخ دًذُ پیٌیَى ٍ گشث گیش اًجبم ؿذ وِ ایي الذام هٌجش
ثِ وبّؾ اختالف دهب تب حذ ًشهبل ؿذ .لزا هی تَاى تشهَگشافی سا جضء ثْتشیي اثضاس پبیؾ ٍضؼیت دسگیشی چشخ دًذُ ّبی ثبص
دس ػیؼتن آػیبّبی خَسدایؾ هَاد هؼذًی داًؼت.
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