
 

 
 
 
 

 استاندارد ملي ايران

  

 

 

  ايران ميجمهوري اسال     
Islamic Republic of Iran 

  

ISIRI 

 10134 مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران 10134

 Institute of Standards and Industrial Research of Iran 1st. edition  چاپ اول

   

  

  

 اتتغيير تعيين - دار عايق ديرگدازهاي شكل

  روش آزمون - ي پايدار در اثر حرارتابعاد

 

  

  

  

  

  

Shaped insulating refractory products - 

Determination of permanent change in 

dimensions on heating – Test method  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



  

  

  و تحقيقات صنعتي ايران استانداردة مؤسس

   14155- 6139: پستي صندوق، 1294پالك ، كجنوبي ميدان ون ضلعخيابان وليعصر،   -  تهران

  88879461-5  :تلفن

  88887103و 88887080:  دورنگار

  31585-163صندوق پستي  صنعتي، شهر - كرج

  ) 0261(2806031 -8:  تلفن

  )0261( 2808114:   دورنگار

  standard@isiri.org.ir :پيام نگار

 www.isiri.org:  گاهوب

  )0261( 2818787 :دورنگار، ) 0261( 2818989 :تلفن، فروش بخش

ريال     875     : بها  

 

Institute of Standards and Industrial Research of IRAN 

Central Office: No.1294 Valiaser Ave. Vanak corner, Tehran, Iran 

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran 

Tel: +98 (21) 88879461-5 

Fax: +98 (21) 88887080, 88887103 

Headquarters: Standard Square, Karaj, Iran 

P.O. Box: 31585-163 

Tel: +98 (261) 2806031-8 

Fax: +98 (261) 2808114 

Email: standard @ isiri.org.ir 

Website: www.isiri.org 

Sales Dep.: Tel: +98(261) 2818989, Fax.: +98(261) 2818787 

Price:875 Rls. 
   



ج   

 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 اسـتانداردهاي  نشـر  و تـدوين  تعيين، وظيفه كه است كشور ميرس مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي

 مؤسسـات  و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 يـدي، تول شـرايط  به توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

 كننـدگان، مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

 نـويس  پـيش  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و ميعل مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

 از پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي عمراج به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 ايران )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت

  .شود مي منتشر و چاپ

 كننـد  مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط دارداستان

(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 المللـي  بـين  كميسـيون  1

2الكتروتكنيك 
(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و

(OIML) 4رابط تنها عنوان به و است
 كـدكس  كميسـيون  

 غذايي 
5
(CAC) هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پـيش  موازين رعايت با تواند مي اناير صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فردي ايمني و سالمت حفظ كنندگان،

ـ  وارداتـي،  اقـالم  يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال ؤسساتم و زمانها سا خدمات

 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مـي  ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )واسـنجي ( كاليبراسـيون  يكاهـا،  المللـي  بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 ايـن  وظايف يگرد از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

  

                                                
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 

2 - International Electro technical Commission 

3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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  كميسيون فني تدوين استاندارد

 » روش آزمون- تعيين تغييرات ابعادي پايدار در اثر حرارت - دار عايق ديرگدازهاي شكل«  

  

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس

  نژاد، سيد عليرضا طباطبائي

  )دكتري مهندسي شيمي(

  

  تبريز دانشگاه صنعتي سهند عضو هيئت علمي 

    :ندبيرا

  الفت، عليرضا

  )ارشد مهندسي شيميكارشناسي(

  

  منطقي، زهرا

  )كارشناسي مهندسي شيمي(

  

  شرقي اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي آذربايجان

  

  

  شركت ملي گاز ايران

    )به ترتيب حروف الفبا    اسامي: (اعضاء

  پوربابا، مسعود

  )ارشد مهندسي عمرانكارشناسي(

  شگاه آزاد اسالمي مراغهعضو هيئت علمي دان

  

  

  تبريزي، آذر

  )كارشناسي مهندسي عمران(

  شركت سازه افرند فرآيند

    

  گزخليلي، گل

  )كارشناسي مهندسي سراميك(

  كاشي تبريز كفشركت 

  

    

  روا، افشين

  )ارشد مهندسي عمرانكارشناسي(

  

  سليماني، ناهيد

  ) ارشد شيميكارشناسي( 

  

  شرقي، عبدالعلي

  )دسي عمراندكتري مهن(

  

  شرقي اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي آذربايجان

  

  

  شرقي اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي آذربايجان

  

  

  دانشگاه شهيد بهشتيعضو هيئت علمي 

  

  زاده، بختيار قاسم

  )كارداني سراميك(

  شركت كاشي تبريز

    

  ملك محمدپور، محمدحسين

  )كارشناسي زمين شناسي(

  ذريت تبريزشركت آ

  

  

 



ه   

  پيش گفتار

  

پـيش  كـه  "روش آزمون-تعيين تغييرات ابعادي پايدار در اثر حرارت -دار عايق ديرگدازهاي شكل "استاندارد

 تهيه شرقياستان آذربايجان تحقيقات صنعتي و استاندارد اداره كلتوسط  مربوط هايدركميسيون آن نويس

 تصويب مورد31/4/1387 مورخ مواد معدني استاندارد ملي ةكميت اجالس هفتادوچهارمين در و شده تدوين و

 تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك است، فتهگر قرار

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي

خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت اب هماهنگي و  ميهمگا حفظ براي

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي

 بنـابراين،  .گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منابع و ماخذي

 
ISO 2477, (2005): Shaped insulating refractory products -Determination of permanent change 

in dimensions on heating. 
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  روش آزمون-تعيين تغييرات ابعادي پايدار در اثر حرارت -دار عايق ديرگدازهاي شكل

 

 

  و دامنه كاربردهدف   1

دار  هاي ديرگداز شكل دادن فرآورده تغييرات ابعادي پايدار در اثر حرارت تعيين ،استانداردهدف از تدوين اين 

   .باشد مي ،عايق

  مراجع الزامي         2

ـ . ه آنها ارجاع داده شده استزير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ب   ميمدارك الزا ن ترتيـب  ديب

  .شود محسوب مي ملي ايران آن مقررات جزئي از اين استاندارد

آن هـا و تجديـدنظرهاي بعـدي     ، اصالحيهدر صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد

 ارجاع داده شده  ذكر تاريخ انتشار به آن بدوندر مورد مداركي كه . نيستدارد ملي ايران مورد نظر اين استان

  .هاي بعدي آنها مورد نظر است حيهآخرين تجديدنظر و اصالاست همواره 

  :است  استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي

  

2-1 ISO 5016: Shaped insulating refractory products- Determination of bulk density and true 

porosity. 

 تعاريف و اصطالحات           3

  :رود كار مي هزير ب تعاريف و اصطالحات استاندارد، اين در

3-1           

  ي پايدار در اثر حرارت دادنابعاد اتتغيير

در يك  خاصروي خارجي تا يك دماي ني الو بدون اعم رخ داده ديرگدازانبساط و انقباض ابعادي كه در يك فرآورده 

  .شود ، و سپس تا دماي محيط خنك ميشود گرم مي خاصمدت زمان 

3-2           

   ديرگداز عايق هاي فرآورده

 طبـق اسـتاندارد   در صورتي كـه (تخلخل واقعي داشته باشد  ،)كسر حجمي( درصد 45ي كه بيشتر ازديرگداز فرآورده

  ).شود گيري  اندازه 1-2 بند

 اصول            4

شوند و فاصله بين  آجر بريده شده، سپس خنك مي هاي اصلي يا به شكل منشور مستطيلي از تكه ها هآزمون

با يك  در يك كوره حاوي محيط اكسيداسيون، ها هآزمون. شود گيري مي اندازه هآزمون دو وجه مقابل هم در هر



  2

بعد از . مانند در اين دما باقي مي معينيشوند و براي مدت زمان  گرم مي صخمشسرعت معيني تا دماي 

  .شود ها محاسبه مي آن ي پايدارابعاد اتشده و تغيير گيري اندازهدوباره  ها هآزمون خنك شدن تا دماي محيط،

  وسايل            5

 كوره         5-1

محيط در يك ) 2- 6بند  طبق( ها هآزمون هيدتحرارقادر به  بايد كه باشد ميكوره يا به صورت الكتريكي يا گازي 

. را براي مدت زمان الزم ثابت نگه دارد آزمونباشد و دماي ) 6-7بند  طبق( معيناكسيداسيون پيوسته، با سرعت 

وليكن كوره گازي ممكن است به شرطي به كار رود كه محيط كوره به  شود از كوره الكتريكي استفاده شود توصيه مي

  .ه و بايد اين شرايط كنترل شودلت اكسيداسيون بودحادر طور پيوسته

  ها ترموكوپل          2- 5

  .رود كار مي به ها هآزمونگيري دما و توزيع دما در باالي فضاي اشغال شده به وسيله  كمينه سه ترموكوپل براي اندازه

  زمان/وسيله ثبت دما          3- 5

  .كند ر پيوسته دما را ثبت ميطوود، كه به ر ، به كار مي)2- 5بند طبق (براي استفاده در اتصال به ترموكوپل 

  طول گيري اندازهوسيله           4- 5

كوليس : باشد، مانند مي mm1/0 با دقت ها هآزمونجه مقابل هم در وگيري فاصله بين دو  اين وسيله قادر به اندازه

  .گير ديجيتالي الكترونيكي بندي شده يا اندازه گير درجه ورنيه، اندازه

  1كن خشك         5- 5

oداراي فن با تهويه مناسب و قادر به كنترل دما در  حاٌترجي
C)5±110( .   

  ها هآزمون          6

  بردارينمونه          6-1

طبق استاندارد بند (باشد  نفع ذيبرداري مورد توافق طرفين  بايد مطابق با نمونه آزمونبراي ) مانند آجر(ه آزمونتعداد 

  .)پيوست الف 3

  ها هآزمونسازي  آماده         6-2

يــا  mm100mm×114mm×76منشــور مســتطيلي بــا ابعــاد تقريبــي      بايــد بــه صــورت  ه آزمونــ     6-2-1

mm100mm×114mm×64  هاي اصلي بريده شود قطعهاز هر يك از.  

  .بايد بيشتر از يك آزمونه تهيه كرداصلي بزرگ باشد  قطعهاگر اندازه  -1يادآوري 

                                                
1- Drying oven 
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بريـده شـود، بايـد منشـور      1-2-6اصلي چنان باشد كه نتوان با ابعاد ارائه شـده در بنـد   اگر اندازه قطعه     2-2- 6

  .شده و يادداشت شود گيري اندازهاز قطعه تهيه شود و عرض و ضخامت آن بايد  mm100 مستطيلي با بريدن

 mm 64يـا   mm 76 و ضـخامت  mm 114 پيوسـت الـف، بـا عـرض     2بنـد   طبـق آجرهاي مستطيلي استاندارد  -2يادآوري 

  . هستند

  .، به صورت تخت و در موازات هم باشندآزمونبايد قبل از ) mm100 طرف(ه آزموندو وجه مقابل هم      6-2-3

 آزمونروش           7

  ها هآزمونخشك كردن           7-1

oدر دماي  كنخشكرا در  هآزمون هر
C)5±110 (تا تثبيت وزن آن، خشك كنيد.  

  ها هآزموني گير اندازه          7-2

كـرده و   گيـري  انـدازه  mm 2/0 ها با دقت هآزمونرا در هر يك از  )Lo( ميلي متري 100هم  فاصله بين دو وجه مقابل

از وجـوه فوقـاني و تحتـاني    ) 1در شـكل   GH و EF(فواصـل خطـوط مركـزي    . مقدار براي آن به دسـت آوريـد   هارچ

ـ پشـت   و از جلو) CD و AB(فواصل خطوط مركزي  هاي آن وجوه و از لبه mm 15 ، در حدودها هآزمون ، در هـا  هآزمون

  .گذاري كنيد عالمت ديرگدازگيري را با رنگ  نقاط اندازه. گيري كنيد هاي آن وجوه را اندازه از لبه mm 15 حدود

  

  
  :راهنما

 از وجه آزمونه mm15دار،  گيري عالمت هاي اندازه محل -1

  )3-7طبق بند (قطعه محافظ  -2
 

  ها در كوره گيري و نصب آزمونه محل اندازه - 1شكل 

 مترابعاد برحسب ميلي
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  در كوره هاهآزموننصب          7-3

ــ ــا هآزمون ــك  ه ــورهرا در ي ــق ( ك ــد طب ــه  ) 1-5بن ــر روي وج ــك را ب ــر ي ــرار داده و ه ــا  )mm100mm×76( ق ي

)mm100mm×64(    نگـه داريـد  گذاشته و از تشعشع مستقيم در كوره الكتريكي يا شعله گاز در كوره گـازي بـه دور .

از يكـديگر   mm 50ها، كمينـه   هآزمونبراي جريان يافتن آزاد گازهاي گرم، بايد . ديگر قرار ندهيد ها را روي هم هآزمون

بـا  (در كـوره روي آجرهـا    ها هآزمونبايد . باشد mm70ها از ديواره كوره بيشتر از  فاصله داشته باشند و نبايد فاصله آن

به (با برش مثلثي  يها بر روي محافظ هم چنين آزمونه .ه، قرار گيرندآزمونان ماده ، از هم)mm65 تا mm30ضخامت 

  .گيرندقرار مي 1مطابق با شكل ) mm 80و طول  mm50تا  mm20  ارتفاع

  آزموندماي          7-4

  .بايد به كار رود oC50 تغييرات يا باالتر از آن با  oC750 مناسبي مانند آزموندماي 

  گيري دما و توزيع آن اندازه         7-5

شود كـه بـا شـعله در تمـاس نبـوده و       كن، چنان قرار داده مي هاي كوره، به دور از گرم كمينه سه ترموكوپل در ديواره

تغييـرات دمـايي بـين    . كنـد  گيـري و ثبـت مـي    ها، اندازه هآزمونمحدوده فضاي اشغال شده به وسيله توزيع دما را در 

  .باشد±  oC10ر از بيشتها نبايد  ترموكوپل

  گرمايش         7-6

  :هاي زير افزايش دهيد دما را در كوره با يكي از سرعت

o  تا آزمونبراي دماهاي       7-6-1
C1250   

  .min/oC10 و  min/oC5، بين آزمونزير دماي  oC50از دماي محيط تا  -              

oبراي  -              
C 50  بعدي، بينmin/o

C 1  وmin/o
C 5 .  

o باالتر از  آزمونبراي دماهاي      7-6-2
C1250   

oاز دماي محيط تا  -              
C1200  بين ،min/o

C5  و min/o
C10.  

  . min/oC 5و  min/oC 2، بين آزمونزير دماي  oC50  تا oC 1200از  -              

  .min/oC 2و  min/oC 1بعدي، بين  oC 50براي  -              

o  آزمونگازي، براي دماهاي  هاي براي كوره     7-6-3
C1500 و باالتر از آن    

  .min/oC20 و  min/oC5، بين  oC1200از دماي محيط تا  -             

oاز  -             
C 1200 تا  o

C50  بين آزمونزير دماي ،min/o
C 2  وmin/o

C 5 .  

  .min/oC 2و  min/oC 1بعدي، بين  oC50براي  -             

o، سرعت گرمايش در محدوده دماي محيط تا سيليسي  هاي عايق براي فرآورده
C500   نبايد بيشـتر ازmin/o

C1  باشـد

  ).ترك خوردگيبراي جلوگيري از (
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  آزموندماي  داري نگه         7-7

oرا در محدوده ) 2-5بند طبق (دماي ثبت شده در سه ترموكوپل  
C10±   سـاعت   12ت زمـان  براي مد آزموندماي

 .واقعي يادداشت كنيد آزمونميانگين اين سه دما را به عنوان دماي . ثابت نگه داريد

 برداري از محيط كوره نمونه        7-8

ن  ژ برداري كرده و مقدار اكسي ، نمونه 7-7و  6-7ها در طول گرمايش مطابق بندهاي  هآزمونهاي گازي نزديك  از كوره

  .گيري كنيد آن را اندازه

  سرمايش         7-9

 .خنك شوند در كوره ها با سرعت طبيعي هآزمونكوره را خاموش كرده و اجازه دهيد 

  دهيپس از حرارت ها هآزمونگيري  اندازه        7-10

. گيري كنيد اندازه 2-7ه مطابق بند آزموندو وجه مقابل هم را در  فاصله بين. ها را يادداشت كنيد هآزمونوضع ظاهري 

   .ها را گزارش كنيد هآزمونها تا دماي محيط، انجام گيرند، دماي  هآزمونها قبل از خنك شدن  گيري كه اندازهدر جايي 

  بيان نتايج           8

) L/Lo∆100(بيان كرده و به عنوان درصدي از طول كلي ) Lo(را به عنوان تغيير ابعاد آجر  ي پايدارابعاد اتتغيير

  .گيري را محاسبه كنيد محل اندازه چهارتغيير هر يك از . محاسبه كنيد

مقادير منفرد محاسبه شده براي هر آزمونه را به همراه . گزارش كنيد آن را) -(و كاهش (+) افزايش طول را مثبت 

  .ها گزارش كنيد مقادير ميانگين آن

  آزمونگزارش           9

  زير باشد شامل موارد بايد آزمونگزارش 

  1387سال  10134ايران شماره  ملي استاندارد به ارجاع  9-1

و  كارخانه سازنده( آزمونمواد مورد  مانند توصيف ،آزموننمونه مورد  شناساييبراي  الزم اطالعات تمام         9-2

  )سري ساخت، نوع

  تفاده شاملجزئيات روش مورد اس         9-3

  تعداد موارد آزمون شده       1- 9-3

  ها  تعداد آزمونه     2- 9-3

  ديدههر گونه سطح حرارت محلو وجود و ) 2-6بند طبق (ها در آجرها  هاي آن ها، محل ابعاد آزمونه     3- 9-3

  نوع كوره مورد استفاده      4- 9-3

  در صورت نياز، مقدار اكسيژن كوره      5- 9-3

5 
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  برنامه گرمايشي مورد استفاده      6- 9-3

  دماي آزمون اسمي      7- 9-3

  ميانگين واقعي  دماي     8- 9-3

  دوره زماني دماي ميانگين واقعي      9- 9-3

  شامل آزمون نتايج         9-4

  ها بعد از گرمايش  وضع ظاهري آزمونه     9-4-1

هاي منفرد و مقدار ميانگين درصد تغييرات خطي، كه به صورت مثبت يا منفي نشان  گيري نتايج اندازه    9-4-2

  شود  داده مي

  گيري باالتر از دماي محيط باشد ها در صورتي كه موقع اندازه اي آزمونهدم     9-4-3

  كننده آزموننام موسسه         9-5

  آزمونهرگونه انحراف از روش          9-6

  آزمونمشاهده شده در طول ) غيرمتعارف(هرگونه نشان غيرعادي         9-7

  .آزمونانجام تاريخ        9-8
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  فپيوست ال

  )اطالعاتي(

  

  شناسي كتاب

  

1- ISO 836: Terminology for refractories. 

2- ISO 5019-1: Refractory bricks- Dimensions- Part1: Rectangular bricks. 

3- ISO 5022: Shaped refractory products- Sampling and acceptance testing. 

4- EN 1094-6: Insulating refractory products- Part 6: Determination of permanent change 

in dimensions of shaped products on heating. 
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