
 ی میدانی : تست اطمینان و تجربهRIS ینگتکنولوژی بوش

تاثیر  ینگها عامل اصلی ازکارافتادگی و خطای ترانسفورماتورهاست و بنابراین انتخاب صحیح بوشینگمشکالت ایجاد شده با بوش

یا  (OIP)روغن با شدهاشباع با کاغذ های سنتی مانند بوشینگِبوشینگ زیادی بر افزایش امنیت ترانسفورماتور و پست برق دارد.

ها معایبی نیز گیرند اما این روشی اصلی قرار میمدت زیادی است که مورد استفاده (RIP)رزینشده  با اشباعبا کاغذ  بوشینگِ

 RIP، امنیت، ضریب اطمینان و مشکالت محیط زیستی از مشکالت موجود است. در روش OIPدارند. به عنوان مثال در روش 

 خطر نفوذ رطوبت در هنگام نگهداری در انبار وجود دارد. 

 Wong Fookو  Gob Kannanتوسط  2015در سال  INMRی جهانی ای که در کنگرهمقالهاین نوشته ، که براساس 

Ming  ازTenaga Nasional Berhad(TNB)  در مالزی وThomas Schutte  وDaniel Egger  ازABB  در

ی تولید و همچنین گزارشی از تست روش جدید در لهستان تنظیم شده است، شیوه ABBاز  Jan Czyzewskiسوییس و 

بوشینگ ی رفتار های انجام شده برای مشاهدهای از تستدهد. بخش اول خالصه( را ارایه میRISی آغشته به رزین )بوشینگ با ماده

ی میدانی نصب این تکنولوژی در مالزی را تجربه مروری بر و بخش دومکند را ارایه میهنگامی که مدت زیادی تحت استرس است 

 کند. ارایه می

  RISتکنولوژی 

ماده این شود. می RIPو  OIPش های و، یک فیبر پلیمری مصنوعی جایگزین کاغذ چگال بکار گرفته شده در رRISدر بوشینگ 

مایعاتی مانند روغن سکوزیته آن بسیار باالتر از یو اشباع شود که ضریبپر شده با آلومینیوم یا پودر سیلیکا  اپوکسی رزینِ اتواند بمی

 MVو  HVدهها سال است در کاربردهای های بسیار خوبی هستند که های پر شده با پودر عایق کنندهیا رزین خالص است. رزین

 زعالوه براین با استفاده اها است. ها در استفاده در بوشینگی رفتار الکتریکی و مکانیکی خوب آنروند و این تضمین کنندهبکار می

دیگر  کوتاهی سفت شود. همچنین زمان تواند مستقیما به شکل نهایی خود در آید و در مدتی کندانسور میهسته ،هااین نوع رزین

فیبرهای پلیمر عمال هیچ رطوبتی را جذب  ردن وجود ندارد زیرا برخالف کاغذ،کاشباع ن هسته پیش از فرایند نیازی به خشک کرد

تواند مستقیما در بخش باالیی کندانسور که در هوا دهد نیز میشکل میی عایق را جکنند. االستومر سیلیکونی که بخش خارنمی

به  RISماده باعث شده است که بوشینگ  ی پرداختقابلیت بهبود یافتهته و است شکل داده شود. در نهایت انتخاب مواد پیشرف

 داشته باشد.  HVهای بوشینگ نسبت به سایر روش تریطور غیر معمولی زمان تولید کوتاه

های تجاری در و برای فعالیت شوندمیاکنون ساخته همروغن به هوا با عایق خارجی سیلیکونی  RISهای ترانسفورماتور بوشینگ

های الکتریکی و گرمایی و و همچنین شاخصه IEC 60137 (2008)های ها تمام نیازمندی. این نوع بوشینگهستنددسترس 

 الکتریکی بسیار پایینی دارند )شاخص تن ها ضریب اتالف دید. این بوشینگنکنارضا میرا  IEEEمکانیکی استانداردهای مربوطه 

δ آورد وجود میدرصد( در صورتی که طراحی الکتریکی و فرایند اشباع کردن بدون نیاز به خالء این امکان را به 0.35تر از معموال کم

برای  2ppگیری ی ولتاژ عملیاتی فاز به زمین ، در شرایطی با نویز اندازهتا دو برابر بیشینه عملیاتی به مقداری آزادِ ی جزئیِتخلیه تا

 ی جزئی، برسد.تخلیه
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ی ملزوماتی است که توسط گیرد، به مراتب بهتر از کمینهقرار می RIPهای ترین بوشینگچنین عملکردی که در سطح عالی

و  1.5برای  5ppو  10ppی جزئی درصد و سطوح تخلیه 0.7تر از شود. )به عنوان مثال ضریب اتالف کمقید می IECاستاندارد 

این امکان را  RISهای های سیلیکونی روی بوشینگی خزشی عایقهمچنین فاصلهبرابر بیشینه ولتاژ عملیاتی فاز به زمین(.  1.05

 در استاندارد eهایی با شاخص آلودگی   ها را در محیطآورد که آنفراهم می

 IEC 60815-1 (2008) (نیز نصب کرد. زاویه )درجه  90تواند هرچیزی بین صفر تا ا میهی نوک بوشینگآلودگی خیلی سنگین

 )افقی تا عمودی(، بسته به ساختار خشک بوشینگ، باشد. 

 

 

 

 

 های طراحی تست

 های تستِکند و همچنین فرایندهایی را الزام میها تستبرای محصوالت جدید بسته به نوع آن IECهای جهانی مانند استاندارد

های برای تستهای واضحی را توانند راهنماییها نمیاستاندارد RISهای جدیدی مانند کند. اما برای تکنولوژیمعمولی را مشخص می

با  ،های تستی رای تولیدکنندگان است که فرایندعهدهها ارائه کنند. بنابراین این به الزم برای مشخص نمودن کارایی این تکنولوژی

 ی قدرت از آن تکنولوژی استفاده کنند، ارائه دهند. هایی که نیازمند تایید هستند تا در شبکهمشتریانشان به تست توجه به نیاز

 تست آب جوشان 

به همین دلیل، گیرد. ی کندانسور را نمیدر هوای بوشینگ به خودی خود جلوی نفوذ رطوبت به بدنه بخشِ عایقِ سیلیکونِ

از  RISهای دهند. اما برای بوشینگی کندانسور و محل سیلیکون قرار میهستهبین  یرطوبت عایقمعموال یک  RIPهای  بوشینگ

کند. یکپارچگی مکانیکی محل جایی که سیلیکون به طور مستقیم روی هسته شکل گرفته است، این قضیه مشکلی ایجاد نمیآن

های زمایش غوطه وری در آب تایید می شود) به عنوان مثال تستجایگیری سیلیکون و همچنین نفوذناپذیری رطوبتی  با استفاده از آ
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شود و الیه الیه ی کندانسور جدا نمیتحت فشار از هسته ،سیلیکونی خارجیِ عایقِ یِد که الیهنها باید نشان دهجوشاندن(. این تست

همچنین تست باید نفوذناپذیری رطوبتی را نیز نشان دهد، در شرایطی که کل بوشینگ بدون هیچ حفاظی در آب جوشان شود. نمی

ی کندانسور و محل قرارگیری سیلیکون تست شود. انجام شد تا واسط بین هسته RISروی سه بوشینگ  تست آب جوشاناست. 

معین  بوشینگ با یک بارِتحت استرس ترمومکانیکی قرار گرفته بود.  IEC 60099-4ها از قبل طبق استاندارد یکی از بوشینگ

های دمایی هم به صورت دورهکرد. ساعت تغییر می 24تحت مدتی طوالنی خم شده بود بدین صورت که جهت بار روی بوشینگ هر 

گراد تغییر ی سانتیدرجه 60تا  40-ساعت دو بار دمای بوشینگ بین  48گرفت به این صورت که هر موازی با تست بار انجام می

 یافت.می

 

Figure  1  

 

 

با غلظت  NaCLیِ حاویدر یک جریان آب جوشانِ یونیزه شدهکامال ها، هر سه بوشینگ بعد از تحت استرس گذاشتن بوشینگ
3pp/p1 60137الکتریک قرار گرفتند. هر سه بوشینگ بعد از این مراحل تست دیIEC  که شامل تست صاعقه، ظرفیت و شاخص

ی کندانسور با تالش برای کندن آن پس از را با موفقیت پشت سر گذاشتند. سپس چسبندگی سیلیکون به هسته شدمی δ تن 

 ی عایق انجام گرفت. این تست نشان داد که خاصیت پیوند منسجم سیلیکون همچنان ثابت مانده بود. بریدن الیه
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 ( Multi Bendingیدگی چندگانه)تست خم

جانبه به طور همزمان روی های دمای پایین و بار یکتستشده، های معلق آویزانسازی تاثیر پیاپی باد و بار ناشی از کابلبرای شبیه

اجرا شد. این تست با همکاری یک شرکت تجهیزات آلمانی و با توجه به ملزومات تکنیکی  123ppترانسفورماتور  RISیک بوشینگ 

ی درجه 40تا  30-دوره تغییرات دما بین  3تست دمای پایین شامل آن شرکت که توسط خودشان ارائه شده بود انجام شد. 

 IECی مشخص شده در استاندارد جانبهیک بارِ درصد 60بار با  25000روزه  9ی (. بوشینگ طی یک دوره2گراد بود)شکل سانتی

60137 ClassII  بعد از اجرای دهد. وهوایی را نشان میی آبشماتیک و عکس سیستم تست شده در یک محفظه 3خم شد. شکل

 شد را پشت سر گذاشت. یکپارچگی میالکتریک را که شامل تست صاعقه و تست بوشینگ همچنان به طور کامل تست دی

 

Figure  2  
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 ( Thermal Ageing Testتست استهالک گرمایی )

 

Figure  3  

 

تواند تحمل کند، توسط اجرای یک تست طوالنی مدت کالس دمایی یک عایق الکتریکی، مثال بیشینه دمایی که در طوالنی مدت می

مربوطه آمده است. در حین تست  IECهای ها در استانداردشود. ملزومات کلی اجرای این تستگرمایی و اکسیداسیون مشخص می

شود. ها وجود دارد و هوا در گردش نیز هست انجام میبا دماهای مختلف که هوای کافی در آن هاییمختلف مواد در کوره یهانمونه

ای که تعیین هی مورد نظر)مثال توان و انسجام مکانیکی آن( به نقطکشد تا ویژگی مورد تست مادهزمانی که طول می ،در هر دمایی

ی های استهالکی مختلف، رابطهها با هم در دمای این زمانیری شده و رابطهگبر اساس زمان های اندازهشود. ثبت می ،ایم برسدکرده

دمای ثابتی که اگر ماده تحت آن دما عمل کند طول عمر مشخصی را خواهد آید. دست میی مورد نظر بهبین دما و طول عمر ماده

ی مختلف را شود که دو مادهصورت تعریف می( هم به این RTI(. شاخص دمایی نسبی )TIشود )داشت، شاخص دمایی نامیده می

شود. ی دوم با توجه به آن تست میکند و مادهدهند که یکی از این مواد به عنوان مقیاس عمل میبه طور موازی تحت تست قرار می

ی ی که باید همهجایاز آن ؛گیری شده استخراج کردهای اندازهتوان به طور مستقیم از این شاخصبیشینه دمای سرویس را نمی

ی دما است، دمای ماده نزدیک بیشینه فعالیت که در چه کسری از زمانهای کاربری ماده مشخص باشد. به عنوان مثال اینجنبه

برای  TIکند که شاخص پیشنهاد می IECی تست شده چقدر است و غیره. استاندارد ی مورد استفاده در قیاس با مادهضخامت ماده

  ساعتی تعریف شود.  20000طول عمر 

دمای مختلف مستهلک  6ها در داد. نمونهپوشش می را RISمواد دمایی و اکسیداسیون  طوالنی مدت تست انجام شده استهالک

ها استحکام خمشی بود . ویژگی مورد آزمایش در این تستC° 160و  C ،220 °C ،200 °C ،180 °C ،170 °C° 240شدند:  

درصد میزان  50جایی بود که استحکام خمشی به گیری شد. حد نهایی آندر دمای اتاق اندازه ISO 178که با توجه به استاندارد 

رزین و مش بافت  بود و این مواد از اپوکسی 80pp p 10pp p 4ppهای تست شده باشد. ابعاد نمونهی خود رسیدهاولیه

وط به شرایط مواد در کوتاه مرب ،در راستای اینکه این اطمینان به وجود بیاید که اثرات ناشی از تستمصنوعی ساخته شده بودند. 

ی دمای ساعت در کمینه 48ها به مدت تمام نمونه ،باشدمدت نمی

 τ)(T, mRاستحکام خمشی  ،ی تستنتیجهاستهالکی قرار داشتند. 

تجزیه ( است.  τ (( و زمان استهالکTاست که تابعی از دمای مطلق)
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گر خطی را که نمایان ،ای که تابعحول نقطه mRاست که در آن  Tها نیازمند شناسایی یک ناحیه برای هر و تحلیل مقدماتی داده

ی ی گذار از رابطهموقعیت نقطهست که خطی باشد. فرض بر این ا )τ)lnکند، به شعاع قطع میاست را mRی درصد میزان اولیه 50

 کند: پیروی می Arrheniusاستهالکی 

 ثابت زمانی برای ماده مورد نظر است.   0τدر این رابطه 

aE دمای فعال سازی و k  .ها را بیابیم که با کمک آن وابستگی زمانی دادههمچنین مطلوب است که رابطه ای را ثابت بولتزمن است

ی ها تعبیه نشده است، ما به این نتیجه رسیدیم که رابطههرچند که این رابطه در استانداردبه طور کلی تجزیه و تحلیل کنیم. 

Woods-Saxon رود، هنگامی که بر حسب کار میی اتمی بهکه در اصل برای توصیف احتمال وجود هستهln(τ) شود، رسم می

 : تواند برای این منظور بکار آیدمی

زمانی است که طول  ،1ی براساس رابطه T(50%τ(در این رابطه 

صد میزان در  50، ویژگی مورد آزمایش به Tکشد تا در دمای می

پارامتری  aمدت زمان استهالک است و  τی آن رسیده باشد. اولیه

 25تا  75استهالک هنگامی که ویژگی مورد آزمایش حدود  شود که نمودارمناسب است تا رابطه درست شود. این رابطه سبب می

تحت این شرط همبسته هستند که شیب بخش خطی نمودار  2و  1کند خطی باشد. ی خودش را اختیار میدرصد میزان اولیه

این توافقی است که بر این فرض استوار  های استهالک یکسان باشد.شود برای تمام دمامشخص می aاستهالک، که توسط پارامتر 

ی پایانی ویژگی مورد آزمایش کند و به نقطهسازی یکسان فرایند استهالک را تعریف میبا انرژی فعال Arrheniusی است که رابطه

 ای ندارد. ما هیچ وابسگی
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Figure  4  

نمایش  5در شکل ها دادههمبستگی بین ها حذف شود. گراد از بررسیی سانتیدرجه 240شد تا دمای به دالیل باال، تصمیم گرفته

تعریف  های دمایی در طول عمرشاخصسازگاری وجود دارد.  پیوسته دهداست که نشان می 1.32 برابر χ2/ DOFاست. داده شده

استاندارد های همبسته مشخص هستند. پارامتر استخراج شود و همچنین هنگامی که 1ی تواند به راحتی از رابطهمی τ50%شده 

IEC اما این معمول تر است که بیشینه ساعت پیاده کنیم.  20000های دمایی مربوط را برای طول زمان کند که شاخصالزام می

ی مربوطه هنگامی که هیچ ماده ULاین مورد همچنین توسط استانداردهای ساعت پیاده کنیم.  60000دمای ثابت عملیاتی را برای 

های دمایی که از مورد تست مرجعی وجود ندارد نیز توصیه شده است. این مورد بررسی و تضمین شد که اختالف بین شاخص

 IECیق تجزیه و تحلیل آماری توصیف شده در هایی که کامال از طرشود و آناستخراج می 2و  1های همبستگی بین رابطه

 شوند کم تر از عدم اطمینان آماری نتایج است. استخراج می 60216-3
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Figure  5  

  TNBی میدانی در تجربه

مالزی نصب  TNBی آزمایشی با همکاری با شرکت به عنوان یک تجربه 132ppدر یک پست  2014در آوریل  RISهای بوشینگ

 آوری شود. ماه داده جمع 6ها نصب شد تا برای یک سیستم مونیتورینگ و بررسی زنده برای بوشینگشد. 
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 نتایج بررسی زنده 

( با استفاده از سیستم بررسی 8و  7و  6های ) شکلCتا  Aهای های ظرفیت خازنی و ولتاژ برای فازگیریشکل موج حاصل از اندازه

با در نظر داشتن ثبات ظرفیت خازنی، تغییرات نسبی در قیاس با میزان اسمی ماه بدست آمد.  6ای با طول بیش از برای دوره پیوسته

 ±کثر تا قبل از این تست معیار مورد قبول برای بوشینگ تا حداو همچنین هر شرایطی که ولتاژ سیستم بیش از حد بود ثبت شد. 

ی دو پارامتر ولتاژ همه ،گیری برای این سیستمی اندازهشیوه یابی بود.رزی اتغییر دائمی نسبت به میزان اولیه در کل طول دوره 3%

سه عدد بوشینگ که با یک امپدانس  ولتاژهای شد که با استفاده ازخازنی در هر فاز را شامل می ها و شاخص تغییر ظرفیتپیچسیم

های های ولتاژ به صورتی مقایسه شدند که هرگونه عدم تقارن بین سیگنالسیگنال. گیری شداند اندازهگیری خاص کوپالژ شدهاندازه

 گر تغییری در ظرفیت خازنی بوشینگ است. ولتاژ نشان

 ی زیر محاسبه شد. با استفاده از رابطه Aری برخط در فاز گیبه عنوان مثال شاخص تغییر ظرفیت خازنی در هنگام اندازه
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Figure  6  

 

Figure  7  

 

 

Figure  8  

 

 های بررسی شده ای از پارامترخالصه

های مورد نظر ها با معیاری این پارامتری ارزیابی و همچنین مقایسهگیری شده در طول دورههای اندازهای از پارامترخالصه  1جدول 

  دهد. بود را نشان می TNBکننده که شرکت های مورد نظر مصرفسازنده و معیار
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Table 1 

 

 TNBی آزمایشی هدف مورد نظر: توجیه پروژه

به شدت به شرایط محیطی وابسته است. در یک محیط مرطوب استوایی که متوسط دمای هوا  HVهای . ضریب اطمینان بوشینگ1

های با آب و هوای سرد تری را نسبت به محیطگراد باشد)که در مالزی غالبا چنین است(، بوشینگ استرس بیشی سانتیدرجه 38

تکنولوژی جدید شوند. های کاری باال باعث شتاب فرایند استهالک عایق میهای الکتریکی با گرادیان باال و دماکند. میدانتجربه می

هایی بود که بنابراین تاثیر محیط برعملکرد یکی از جنبهاند این شرایط با استرس باال را تاب بیاورد. باید بتو RISهای بوشینگ

 ی آزمایشی ارزیابی گردد. بایست در این پروژهمی

 هایهایی هستند که برای نشان دادن ضعیف شدن سیستم عایق در بوشینگی جزئی پارامترتخلیهضریب اتالف، ظرفیت خازنی و  . 2

OIP  وRIP های کاغذی باعث ی عایق بوشینگشوند. این یک مورد مشخص است که هرگونه تخریب و تضعیف در الیهاستفاده می

در حال حاضر استهالک عایق فیبری به طور شود. الکتریکی و در نتیجه افزایش فاکتور توان میایجاد رطوبت و افزایش اتالف دی

نیز استفاده کرد،  RISهای گیری گذشته برای بوشینگهای اندازهتوان از همان تکنیککه میکامل برای ما مشخص نیست. با این

های د که روشکنبنابراین این تحقیق کمک میتواند متفاوت باشد. های مختلف استفاده شده میاما مقادیر مورد قبول برای عایق

تر مشخص های قدیمیهای با تکنولوژیهایی که برای تست بوشینگدر مقایسه با روش RISهای کارایی برای تست صحت بوشینگ

 شود. 

ها شود و همچنین ضریب اطمینان سیستم را تحت های قابل توجهی به داراییتواند باعث وارد شدن خسارتها می. انفجار بوشینگ3

درصد نقص  70عالوه براین حدود دهد. ها میبوشینگ نقص عملکردها نشان از افزایش در واقع تحقیقات و نظرسنجیدهد. تاثیر قرار 

با توجه به نکات شود. سوزی ترانسفورماتور میشود، باعث آتشدلیل مشکالتی که مربوط به عایق میها، غالبا بهکرد بوشینگعمل

مند به بکارگیری و تحقیق و مطالعه راجع به تکنولوژی درت عالقهی قی خدمات شبکهدهندههای ارائه گفته شده اغلب شرکت

 کند هسنتد. ترین ایمنی عملیاتی را فراهم میبوشینگی که ایمن بودن در برابر نفوذ رطوبت را در حالی که بیش
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هنگامی که از نان آن را نیز افزایش دهد. بایست ضریب اطمیبر روی یک ترانسفورماتور برق میجدید  RIS. نصب یک بوشینگ 4

کند از آن جایی که هر نوع تغییری روی هیچ مشکلی را ایجاد نمی RISکنیم نصب بوشینگ یک ترانسفورماتور جدید صحبت می

 RISهای ینگتواند در فرایند طراحی یا ساخت اعمال شود. با این حال بررسی و اشاره به تاثیرات بالقوه نصب بوشترانسفورماتور می

سازد تا در مورد این مطالعه تیم پروژه را قادر میجدید روی یک ترانسفورماتوری که قبال ساخته شده است دارای اهمیت است. 

 تر آگاه شوند. های از پیش ساخته شده بیشجدید روی ترانسفورماتور RISهای مسائل مربوط به تاثیرات نصب بوشینگ

سازی و انبارداری ها سهولت ذخیرهاست در قیاس با سایر تکنولوژی TNBی شرکت همچنین مورد عالقه RIS. تکنولوژی 5

ی رطوبت است کنندهها که جذباست که به دلیل بخش انتهایی روغنی آن RIPهای این مزیت در تضاد با بوشینگتری دارد. بیش

تواند موجب می RISهای های روغن(. انبارداری بوشینگثال محفظهای را دارند)به عنوان منیاز به نگهداری در شرایط ویژه

 داشته باشند.  RIPهای تری در قیاس با بوشینگهای کمجویی در فضا شود و لذا در طول عمر خود هزینهصرفه

این مند است. بهرهتری این مزیت را نیز دارد که از زمان تولید کوتاه RIPهای در قیاس با بوشینگ RIS. همچنین تکنولوژی 6

کند زیرا زمان از کارافتادگی سیستم و های اورژانسی سیستم خود را نمایان میخصوص هنگام بازسازی، تعمیرات و ترمیمویژگی به

 کند. تر میبرگشت به حالت عملیات را کوتاه

های قبولی قابل اطمینان است و کامال با معیار RISتکنولوژی بوشینگ به این نتیجه رسید که  TNBها شرکت بر اساس این یافته

  شود. پیشنهاد داده می kV 170هایی تا های آتی در نصب سیستمبنابراین این تکنولوژی برای استفادهتطابق دارد. 

 خالصه 

های فزاینده تستی استفاده شد تجربیات زیادی در مورد آن کسب شده است. برای اولین بار آماده RISاز هنگامی که تکنولوژی 

عملکرد قوی و  RISاند که تکنولوژی اکسیداسون نشان داده-های گرماییهای نفوذ رطوبت، خم شدن مکانیکی و تستدر زمینه

از پیش به صورت مکانیکی و گرمایی  RISهای در تست آب جوشان بوشینگکند. های دشوار تضمین میبهینه را حتی در محیط

ها یک تست جامع در آب جوش قرار داده شده بودند. بعد از این شرایط بوشینگ ساعت 42بودند و به مدت تحت استزس قرار گرفته 

 xهای در جهت محور در تست خمیدگی چندگانه یک بوشینگبا موفقیت پشت سر گذاشتند.  IEC 60137را با توجه به اساندارد 

بود خم شد. بعد از این تست هم بوشینگ  IEC 60137درصد میزان بار مشخص شده در استاندارد  60بار با باری که  y ،25000و 

اکسیداسیون نشان -ی گرماییتست تسریع شدهبا موفقیت پشت سر گذاشت.  IEC 60137تست جامعی را با توجه به اساندارد 

 کنند. فراهم می IEC 60137را در استاندارد  Eملزومات کالس دمایی  RISهای داد که بوشینگ

مالزی با نصب یک سیستم  TNBاند و در عملیات هستند. به عنوان مثال بکارگرفته شده RISدر حال حاضر چند صد بوشینگ 

ی تحت ارزیابی همه RISهای بر اساس نتایج، بوشینگشد موافقت کرد. مرجع که با یک سیستم مونیتورینگ برخط بررسی می

 ای را نشان دادند.العادهو عملکرد میدانی فوق الزامات را فراهم کردند
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