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هاي بويلر نيروگاه  هاي نگهدارنده لوله هاي سوپر هيترفع عيب از چفت و بست تغيير طراحي و 
  ni50cr 50 سوپر آلياژ قطعه از جنس  حرارتي شازند با جوشكاري

  نيروگاه حرارتي شازند مكانيك اكبر يدي                               كارشناس  مسئول  كارگاه - 1

  :چكيده

ظرفيت باالي نيروگاهي براي فوق داغ كردن بخارخروجي از بويلر مي بايست از لوله هاي  سوپر هيتي استفاده نمود  كه در بويلر هاي 
براي آويزان نگهداشتن لوله هاي سوپر هيت بر حسب نوع طراحي . در مسير خروجي محصوالت احتراق و در كوره آويزان مي باشد

درجه سانتي گراد خواص مكانيكي خود را از دست  1200استفاده شود كه در دماهاي باالي بويلر از قطعات و چفت و بست هايي  بايد 
براي تامين اين موضوع مواد تشكيل دهنده اين قطعات مي بايست متفاوت با آلياژهاي معمولي و از موادي . نداده و دچار شكست نشود 

هاي مي باشد كه لوله هاي سوپر هيتر هاي بويلر را در منطقه پاس  اين قطعات چفت و بست.با درصد وزني بااليي از كرم و نيكل باشد
از طرفي بدليل مقادير باالي كرم و نيكل در اين مواد، . يك كوره بصورت معلق نگهداري و در معرض بارهاي مكانيكي مي باشد

اين  ،ازند بدليل ضعف طراحيهمچنين در نيروگاه ش. دستوالعمل جوشكاري آنها متفاوت و داراي پيچيدگي هاي خاصي مي باشد
قطعات دچار شكست شده و منجر به افتادن كويل هاي سوپر هيت از جايشان و و تركيدگي لوله ها مي شده است لذا  در اين مقاله بر 

  . اساس مطالعات منتهي به يك تجربه نيروگاهي  به تشريح تغيير طراحي و نحوه جوشكاري اين سوپر آلياژها  پرداخته خواهد شد

  

- دستورالعمل جوشكاري –سوپر آلياژ  -لوله هاي سوپر هيت- چفت و بست  - كوره –بويلر نيروگاهي : كلمات كليدي

  

  :مقدمه

با افزايش دماي  بخار خروجي از بويلرو  ورودي به توربين 
در نيروگاههاي بخار افزايش )رانكين(  T‐Sسطح زير منحني 

يافته و در نتيجه راندمان نيز افزايش مي يابد  براي با ال بردن 

اههاي بخار از لوله هاي سوپر هيت و ري اين دما در نيروگ
ير خروجي محصوالت استفاده مي گردد كه در مس هيت

احتراق در كوره نصب مي گردد و بخار عبوري از داخل لوله با 
اين محصوالت بصورت غير مستقيم تماس گرفته و منجر به 
باال رفتن دماي بخار خروجي از بويلر و در نهايت راندمان 

در نيروگاه شازند براي نگهداري اين لوله ها .  نيروگاه مي گردد
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تهايي استفاده مي شود كه داراي درصد در كوره از چفت و بس
از طرفي بدليل ضعف طراحي اين . باالي كرم و نيكل هستند 

ده و در نهايت چفت و بستها دچار سوختگي و شكستگي  گردي
. هاي داخل بويلر شكسته مي شده است لوله هاي سوپر هيت

در بررسي هاي انجام شده ضعف طراحي اين قطعات شناسايي 
ت و نصب يك قطعه جديد مشكل  تا حد قابل گرديد و با ساخ

همچنين جهت افزايش كارايي  قطعه .قبولي كاهش يافت 
و پروسه جوشكاري اين سوپر آلياژها با انجام تستهاي مخرب 

انجام و يك پروسه جوشكاري قابل قبول و   PQRتائيد 
جلوگيري از نتايج اين پروژه مي توان به . مستند ارائه گرديد 

كاهش خرابي هاي و كستگي لوله هاي سوپر هيت از تبعات ش
ناشي از سوختگي اين قطعات اشاره كرد كه مسلما افزايش 
پايداري و ضريب اطمينال توليد نيروگاه نيز افزايش داده شده 

  .است

  :شرح مقاله

  : چفت و بست هاي نگهدارنده لوله هاي سوپر هيت بويلر - الف 

در نيروگاههاي حرارتي جهت فوق داغ كردن بخار ورودي به 
توربين ضروري است از لوله هاي سوپر هيتي استفاده شود كه 

درجه سانتي گراد در آنها  500 "بخار فوق داغ با دماي حدودا
اين لوله هاي سوپر هيت در فضاي باالي كوره . جريان دارد 

احتراق با  هاي بويلر طوري آويزان مي شوند كه محصوالت
درجه سانتي گراد  در هنگام خروج  1400تا  1200دماي 

بسمت خروجي هاي بويلر به اين لوله ها برخورد كرده و با ،
انتقال حرارت تشعشعي منجر به باال رفتن دماي بخار و فوق 

لوله هاي كويل هاي سوپر هيت بويلر .  داغ شدن آن مي گردد
 500تا  400ها بخار بدليل آنكه بصورت پيوسته از درون آن

درجه سانتي گراد عبور مي كند هنگامي كه در معرض دماي 
درجه سانتي گراد  قرار مي گيرند دماي فلز  1400تا  1200

آنها برابر با دماي بخار داخل آنها مي باشد و  مشكلي بوجود 
نمي آيد اما در خصوص چفت و بست  هاي نگهدارنده اي كه 

وره آويزان نگهداري مي كنند كويل هاي سوپر هيت را در ك
اين طور نيست و اين قطعات عالوه بر اعمال بار ناشي از وزن 

 1200لوله هاي كويل هاي سوپر هيت بايد در دماي باالي 

لذا . درجه سانتي گراد خواص مكانيكي خود را نيز حفظ نمايند
بايد داراي  مقادير ) چفت و بست(اين قطعات نگهدارنده 

ات كرم و نيكل  باشند كه در دماهاي باال بااليي از تركيب
يك نقشه از   1شكل در . خواص مكانيكي خود را حفظ نمايند

كه آيتم . محل قرار گرفتن اين قطعات نشان داده شده است
  . لوله هاي سوپر هيتر در داخل كوره مي باشند 7و 17و  12

  
  )1(شماره  شكل

  : سوپر آلياژها 

سوپر آلياژها مواد فلزي هستند كه بيشترين و مهمترين مواد 
در صنايع . تشكيل دهنده آنها فلزاتي بغيير از آهن مي باشد

حساس و مهم با توجه به خواصي كه از سوپر آلياژها انتظار 
مي رود درصد وزني مواد تشكيل دهنده  آنها مشخص و 

  . خواص مختلفي از آنها بدست مي آيد

بكار گيري شده در ساخت چفت و بست  نگهدارنده سوپر آلياژ 
تا  1200كويل هاي سوپر هيت بويلر مي بايست در دماي بين 

درجه سانتي گراد خواص مكانيكي خودرا حفظ نمايند  1400
لذا براي بدست آوردن اين خاصيت مواد تشكيل دهنده آنها 

و اين ماده . درصد كرم مي باشد 50درصد نيكل و  50داراي 
و هر . يچ يك از استانداردهاي متداول دسته بندي نشدهدر ه

  .سوپر آلياژ داراي دستورالعمل جوشكاري انحصاري مي باشد
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  :شرح عيب

لوله هاي سوپر نشان داده شده  1شماره  همانطور كه در شكل
هاي بويلر براي آنكه در مسير محصوالت احتراق كوره  هيت

براي . قرار بگيرد بايد در اين مسير بصورت معلق نگهداري شود
نگهداري آنها از چفت و بست  هايي استفاده مي شود كه 

يكي از اين بخش ها بر روي لوله . داراي دو بخش مي باشد 
و اين دو واتر وال و يكي بر روي  لوله هاي  سوپر هيتر نصب 

عمدتا ). 2شكل شماره (بخش بر روي يكديگر چفت مي شود
ي كه روي لوله سوپر بستبدليل سوخته شدن قسمت جلوئي 

  . مي گردد ، كويل از جايش خارج هيت نصب شده است 

  
  )2شكل (

  :مي باشداصلي شامل دو بخش  بصورت كلي شرح عيب 

همانطور كه : ضعف طراحي چفت  و بست هاي نگهدارنده  - 1
نشان داده شده است با سوختن زبانه جلوئي  2در شكل شماره 

بست  لوله هاي كويل سوپر هيت حركت كرده وكويل سوپر 
با خارج شدن اين قطعه در . هيت  از جايش خارج مي گردد

ليل باال اثر وزن باال و نيروهاي ناشي از سيال داخل لوله كه بد
بودن دما تشديد مي شده است منجر به تركيدگي لوله سوپر 

 3در شكل شماره . هيت و صدمات جبران ناپذيري مي شود
يك نمونه از شكستگي وسوختن بست نگهدارنده و افتادن 

نمايش داده شده  در كوره  نيروگاه شازند  كويل سوپر هيت
  .است

  
  )3شكل شماره (

با :  يبستهاي نگهدارنده زير سرشكستگي جوش چفت و  - 2
توجه به آنكه امكان برشكاري و جوشكاري چفت و بست  
جديد و تعويض چفت هاي تخريب شده  بر روي سطح لوله ها 

به نام زير   ni50cr 50نبوده است از يك قطعه از جنس 
سري استفاده  واين قطعه  در زير لوله هاي سوپر هيت با 

پس از مدتي شكستگي و . جوشكاري نصب گرديده است 
افتادن اين قطعات زير سري از ناحيه جوش مشهود بوده كه 

  .  نياز به اصالح پروسه جوشكاري  داشته است

  :رفع عيب  هاي روش

پس از شناسائي عيوب همانطور كه در باال ذكر شد مشكل  - 1
مطابق با  ضعف طراحي با ساخت و نصب يك قطعه زير سري

در زيرلوله هاي سوپر  ni50cr 50از جنس   4نقشه شكل 
  . هيت برطرف گرديد
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Isometric view  Scale:  1:1 

  

  )4شكل شماره (

براي ساخت قطعه زير سري با توجه به لزوم استفاده از قطعه 
اي با كيفيت باال و  سطح پرداخت خوب از تكنيك ريخته 
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و اين قطعه در شركتهاي داخل كشور گري دقيق  استفاده شد 
  . ساخته شد

نيز مطابق با شكل  پس از ساخت قطعه آناليز هاي شيميايي
كيل ساخته شده انجام و درصد مواد تش از قطعه 5شماره 
الزم به .مورد تائيد قرار گرفت  براي كاربرد مورد نظر  دهنده

ذكر است در بازديد هاي انجام شده پس از نصب و در مدار 
د آناليز مواد در قرار گرفتن كوره   اين سوپر آلياژ با اين درص

   . كوره نيروگاه شازند دچار سوختگي نشده بوده است

  
  )5شكل شماره (

 قطعه جديد در زير لوله هاي سوپر ،پس از اصالح طراحي
با نصب  گرديدو در زير بست اين لوله ها  جوشكاري  هيت 

اين قطعه زير سري لوله سوپر هيت بر روي آن قرار گرفته و از 
. شد افتادگي اين لوله ها  و پيامدهاي بعدي آن جلوگيري 

قطعه زير  نمايش داده شده  6همانطور كه در شكل شماره 
  . سري در ناحيه فين بين دو لوله جوشكاري شده است

  
  

  

  

  

  

  

  6شكل شماره 

استحكام جوش زير سري بوده اسـت كـه   مشكل دوم عدم  -2
در شـكل  . منجر به شكستگي و افتادن قطعات مي شده اسـت 

يك عدد بست جوش داده شده كه دچـار شكسـت و    6شماره 
  .كندگي  از ناحيه جوش گرديده نمايش داده شده است

  
  )7شكل شماره (

در جهـت رفـع ايــن مشـكل عوامــل تـاثير گــذار بشـرح ذيــل      
  .شناسايي گرديد

عدم تمييز كاري و زيـر سـازي مناسـب در محـل نصـب       -الف
  : قطعه زير سري

در كوره هاي بويلر بدليل استفاده از سوخت هاي فسيلي وجود 
در برخي از موارد بـدليل سـخت   . رسوبات اجتناب ناپذير است

شدن رسوبات تشخيص رسوب از فلز اصلي كـار دشـواري مـي    
اي كـه زيـر    لذا جوشكار مربوطه رسوبات  سـطح قطعـه  . باشد

سري بر روي آن جوشكاري مي كرده است را در برخي مـوارد  
تمييز نمي كرده و اين منجر به كاهش كيفيت اتصال مي شده 

  . است
عدم وجود يك دستورالعمل مناسب براي جوشكاري قطعه  -ب

  :شودزير سري كه در گروه سوپر آلياژها دسته بندي مي 
  

اقدام  ASME SEC9جهت تائيد جوش مطابق با استاندارد 
بشرح ذيل انجام شده   PQRو كليه مراحل تائيد . گرديد 

و در نهايت يك دستورالعمل جوشكاري جامع تحويل . است
  مراحل انجام اين فعاليت بشرح ذيل بوده است. جوشكار گرديد

  :50ni50cr تهيه دستوالعمل جوشكاري  سوپر آلياژ

در هيچ يك از گروههاي  50ni50crسوپر آلياژ 
دسته بندي نمي   ASMEدر استاندارد   (P.NO)متريالي

و اين موضوع تدوين يك دستوالعمل جوشكاري و تائيد .شود
  . را با مشكالتي روبرو مي نمايد  PQRتستهاي تائيد 



 

۵ 
 

‐QWجدول با استناد به   PQRانجام تستهاي تائيد براي 

از قطعه اصلي قبل از هر گونه جوشكاري  يك نمونه  466.1
 ،و بر اساس رفتار مواد در منحني تنش.شد تست كشش اخذ 

تستهاي كرنش و درصد ازدياد طول ماده قبل از حالت شكست 
  . انجام شد  PQR تائيد 

در بررسي انجام شده الكترود جوشكاري اين سوپر آلياژ 
 براي اين منظور دو پليت  .،پيشنهاد شد  Enicrfe2 الكترود

در كنار هم قرار گرفت و توسط يك  ميليمتر  10به ضخامت 
 buttweldصورت به  و  smawجوشكار ماهر با روش 

  .جوشكاري گرديد

  : pqr تست هاي مورد نياز براي تائيد

از آنجايي كه نوع جوش استفاده شده در جوشكاري قطعه زير 
بر    ز نوع فيلت مي باشد،سري به فضاي فين بين واتر والها ا

 از استاندارد    qw-202.2اساس پاراگراف شماره     

ASME   SEC9تائيد جوش براي جوش  هر گونهgroove 

. دهدمي  پوششرا نيز   filetساير پوزيشن ها از جمله   
اين  PQRبراي تائيد   qw451مطابق با  پاراگراف شماره 

. ميليمتر است  10كه ضخامت آن زير   FILETنمونه جوش 
عدد  2و  (face)به دو تست كشش و دو عدد تست خمش 

  . نياز مي باشد (rootbend)تست خمش 

  :ابعاد و نمونه هاي انجام تست هاي مكانيكي 

  ASMEاستاندارد  ابعاد طبق ،براي ساخت نمونه ها ي تست
و بشرح ذيل برداشت گرديد  qw462.1(a) و مطابق با بخش 

ساخت نمونه ها نيز با توجه به آنكه اين قطعه از  همچنين .
سختي و چغرمگي بااليي برخوردار بوده است از تكنيك واتر 

  . كات  استفاده گرديد

  :تست كشش

‐qwاز جدولابعاد نمونه استفاده شده براي تست كشش 

462.1(a)  مربوط به استانداردasme  الزم . برداشت گرديد
به ذكر است جنس قطعه كار هيچ تاثيري در نوع و نتيجه اين 

  . تست ندارد

  : نتايج تست كشش

منحني بدست آمده از تست كشش نمونه جوشكاري شده 
  .بوده است  8مطابق با شكل شماره 

  

  
  )8شكل شماره (

در كرو فوق قطعه جوش داده تحت كشش قرار گرفت كه با 
ناحيه اي خارج از جوش دچار پارگي و در % 19ازدياد طول 

با توجه به باال بودن ازدياد طول در هنگام پارگي و .(شده است
بررسي انجام شده تغييرات ازدياد طول بايد در بيس متال 

  .)بررسي گردد

       ASMEاز استاندارد  QW153با استناد به پاراگراف شماره 
  :براي قبولي نمونه از تست كشش بايد شرايط ذيل حاكم باشد

استحكام كششي حاصله از حداقل استحكام كششي  -
 . تعيين شده براي فلز پايه بيشتر باشد

در اتصال دو فلز غير همجنس پايه با استحكام  -
كششي مختلف استحكام كششي حاصله از حداقل 

 .اشداستحكام كششي فلز پايه ضعيف تر بيشتر ب

در صورتيكه استحكام فلز جوش در دماي اتاق كمتر  -
استحكام كششي حاصله از . از فلز پايه باشد 

 . استحكام كششي سر جوش كمتر نباشد
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اگر نمونه آزمايش از فلز پايه در منحني خارج از  -
. خط جوش گسيخته شود آزمايش پذيرفته است

حد اقل % 95البته استحكام كششي نبايد از 
 . ششي تعيين شده فلز پايه كمتر باشداستحكام ك

در اين نمونه با توجه به اينكه پارگي خارج از منطقه جوش 
  . بوده است تست كشش حاكي از تائيد جوش بوده است

  :تست خمش

ابعاد ساخت    qw462.3(a)با استناد به پاراگراف شماره 
 .برداشت گرديد  9شماره نمونه تست خمش بشرح شكل  

الزم به ذكر است جنس قطعه كار هيچ تاثيري در نوع و نتيجه 
  . اين تست ندارد

  

  
  )9شكل شماره (

همچنين در تست خمش عالوه بر ابعاد نمونه ابعاد بين دو 
تكيه گاه هم از اهميت بااليي برخوردار است كه جزئيات آن 

فاصله . آمده است   QW466.2و  qw466.1در پاراگراف 
 (BASE METAL)بين دو تكيه گاه به جنس ماده اصلي 

هر متريال اين فاصله تعيين p.noبستگي دارد و متناسب با 
اگر متريال مورد نظر در اين گروه ها قرار نداشت . مي گردد

مالك ازدياد طول نمونه پس از تست كشش مي باشد بدين 
ل اوليه بيشتر باشد درصد طو 20صورت كه اگر ازدياد طول از 

 10در اين حالت فاصله بين دو تكيه گاه  براي ضخامت 

ميليمتر برابر  10ميليمتر و براي ضخامت باالي  60.4ميليمتر 
6t+3.2 mm  تا كمتر از  0.3اگر ازدياد طول از . مي باشد

البته  mm+2t+a 1.6باشد فاصله بين دو تكيه گاه % 20
هم كه همان قطر فك هاي دستگاه خم است هم  a,bقطر 

 1مثال براي آيتم . بايد استاندارد و متناسب با نوع متريال باشد
 a=32 7/8 2و براي آيتم   a=4t, b=2tبايد  t,b=16 

7/8t  باشد .  

دراين حالت با توجه به آنكه اين سوپر آلياژ در هيچ يك از 
P.NO  هاي استانداردASME ست از دسته بندي نشده ا

تكنيك درصد ازدياد طول پس از تست كشش استفاده گرديده 
بهمين منظور يك نمونه تست كشش از قطعه اصلي قبل . است

از جوشكاري انجام و براي تعيين فاصله بين فك هاي دستگاه 
نتيجه اين  10شماره در شكل . خم از آن استفاده شده است

اصله تكيه براي برداشت اندازه ها ي ف. تست ثبت شده است
 از QW-466.2گاهها و نحوه انجام تست خمش از جدول 

  . استفاده شد  asmeاستاندارد 

  
  )10شكل شماره (

حاصل از تست كشش متريال  كرومربوط به  10شكل شماره 
درصد % 11ازدياد طول بيس متال  اصلي است درز اين كرو 

ابعاد تكيه گاه و  qw466.1بوده است كه با استناد به جدول 
بدست آمده و تست بر اساس آن در تست خمش قطر پينها 

  . انجام شده  است



 

٧ 
 

  :نحوه اجراي تست خمش 

زي ن ساوي تكيه گاه ها و همسارپس از قراردادن نمونه بر 
طبق استاندارد به نمونه نيرو وارد و اعمال نيرو تا  ،قطر پينها

تكيه گاه به بيرون  جائي ادامه مي يابد كه نمونه خم و از زير
راهنماي تست خمش نشان  11در شكل شماره. راه پيدا كند

  . داده شده است

  
  )11شكل شماره (

  :معيار پذيرش تست خمش

از   QW163با استناد به پاراگراف شماره    
براي تائيد تست خمش جوش   ASMEاستاندارد 

  . بايد شرط ذيل برقرار باشد

در هر  3.2mmناپيوستگي سطحي بزرگتر از  -
نمونه پس از ) محدب(سطح خارجي  جهتي روي

خمش در منطقه جوش يا متاثر از حرارت پذيرفته 
 . نيست

ناپيوستگي هاي سطحي كه در گوشه هاي نمونه در : نكته
حين آزمايش بوجود مي آيد قايل صرفه نظر است مگر اينكه 
ناپيوستگي ها ناشي از ذوب ناقص ،آخال هاي محبوس شده 

  .جوش يا ديگر عيوب داخل باشددر 

نمايش داده شده است با  12همانطور كه در شكل شماره 
توجه به مشاهدات انجام شده از نمونه تست خمش بعد از 

كه تائيديه . نيز مورد تائيد بوده است تستتست خمش اين 
  . اخذ شده است آن نيز توسط آزمايشگاه معتمد 

  
  )12شكل شماره (

  :تست ضربه 

براي تكميل نتايج و اطالع بيشتر از خواص جوش تست ضربه 
نتيجه گزارش در 13شكل شماره  در همانطور كه. انجام شد ،

كه حاكي . ژول بوده است 77ذكر شده متوسط انرژي شكست 
   .از يك جنس چغرمه براي اين متريال مي باشد

  
  )13شكل شماره (
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   ni50cr 50نكات قابل توجه در جوشكاري سوپر آلياژ 

 تعيين و اجرا  شد  smawروش جوشكاري  -

ميليمتر تعيين  2.5با قطر  E nicrfe2نوع الكترود  -
 شد

 تمييز كاري زير كار و رفع رسوبات  انجام شد  -

 در هر طرف حداقل دو پاس جوشكاري گرديد  -

درجه  30حداقل دماي قطعه در شروع جوشكاري  -
 .تعيين و اجرا شد 

 دشاب رادروخرب يفاك تراهم زاجوشكار حتما بايد  -
 PTتست تاييد جوش تست  - ,VT   مشخص و اجرا

   .شد

  : نتيجه گيري

همانطور كه در بخش هاي گذشته اين مقاله ذكر گرديد ضعف 
لوله هاي سوپر هيت بويلر  هطراحي در چفت و بست نگهدارند

منجر به صدمات جبران ناپذيري براي نيروگاه حرارتي شازند 
كه با طراحي و ساخت يك قطعه . مي شده است ها بويلراين 

جديد و نصب اين قطعه در بويلر مشكل طراحي برطرف گرديد 
دماي (اما بدليل اينكه جنس اين قطعه بدليل شرايط كاري 

از سوپر آلياژها انتخاب شده )  درجه سانتي گراد 1200باالي 
   PQRبود پروسه جوشكاري آن نيز با انجام تستهاي تائيد 

از . ام و يك دستورالعمل جامع تحويل جوشكار گرديد انج
جلوگيري از تبعات شكستگي لوله نتايج اين پروژه مي توان به 

كاهش خرابي هاي ناشي از سوختگي اين هاي سوپر هيت و 
قطعات اشاره كرد كه مسلما افزايش پايداري و ضريب اطمينال 

  .توليد نيروگاه نيز افزايش داده شده است

  

  

   : مزايا

  توان اشاره نموداين پروژه به موارد ذيل مي  از مزياي انجام

جلوگيري از تبعات  افتادگي و شكستگي لوله هاي  -
 كوره نيروگاه شازند  1سوپر هيت پاس 

شناسائي نقاط ضعف طراحي اين نوع كوره و لحاظ  -
واحد طرح توسعه نيروگاه  2كردن آن در ساخت 

 شازند

بدست آوردن دستورالعمل جوشكاري سوپر آلياژ  -
50ni50cr  جهت استفاده ساير نيروگاهها 

از آنجائي كه اين مقاله در راستاي حل  يك مشكل  -
يج آن مي تواند واقعي در صنعت تدوين شده بود نتا

  . براي موارد مشابه كاربردي باشد

  :  محدوديتها

با توجه به محل نصب اين قطعات زير سري و در پرتگاه بودن 
  . ير انجام كار با مشكالتي بهمراه بوده استمحل تعم

  : منابع

  تجربيات نيروگاهي در نيروگاه حرارتي شازند- 

   asme sec 9استاندارد - 

ه حرارتي ارشيو نيروگآدستورالعمل ها و مدارك  موجود در - 
  . شازند


