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  مقدمه
  

مكانيزم هاي  حذف باسيستم ژاكارد بدون كارت مجموعه اي است كه بر روي ماشين بافت نصب شده 
  ، امكانات گسترده اي را به ماشين بافندگي كارت و جايگزيني آن توسط سيستم كامپيوتري قديمي

  .مي افزايد
  

از كارت هاي مقوايي كه با تركيب هاي مختلف ) دنباله اي(مجموعه اي  قديمي، نيكيدر سيستم ژاكارد مكا
به روش الكترونيكي اين عمل طرح مورد نظر را به وجود مي آورند ولي در اين سيستم  ،سوراخ شده اند
رد شده توسط طراحان نقشه مي تواند مستقيماً به دستگاه ژاكا يحاطرنقشه بدين ترتيب  .انجام مي گردد

  .منتقل شده و عمليات بافت شروع شود
  

  :نحوه عملكرد سيستم به طور خالصه به شرح زير مي باشد
ق يكاربر از طريق كامپيوتر مركزي با سيستم در ارتباط مي باشد به اين صورت كه طرح مورد نظر از طر

كاربر در نظر  كه ،پس از پردازش هايي اين طرح. به كامپيوتر منتقل مي گرددديسكت يا فالش ديسك 
 .در هر سيكل بافت به رك كنترلر ارسال مي نمايد اركامپيوتر اين اطالعات . يره گرددمي تواند ذخ ،دارد

 هماهنگ با .عمل مي نمايند SBدر نتيجه سوزن هاي  وها منتقل  SBرك كنترلر اين اطالعات را به 
مورد نظر را در يك رج به  طرح   سوزن هاي ماشين بافت نيز تغيير وضعيت مي دهند و ،حركت كالسكه

  .وجود مي آورند و اين عمل تا انتهاي بافت تكرار مي گردد
  

مطالبي كه پيش روي شماست توضيحات فني در مورد اجزاي سيستم و عملكرد هر يك از آنها و چكونگي 
بايدها (اي فني همچنين بازديدهاي دوره اي مورد نياز سيستم و برخي توصيه ه .ارتباط آنها با يكديگر است

آمده  نيز در اين راهنما و راه حل هاي برخي از مشكالتي كه ممكن است براي شما پيش آيد،) نبايدهاو 
  .است
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  بخش هاي اصلي سيستم

 )Central controller(كنترلر مركزي  - 1

مانده اين بخش به منزله پردازشگر و رابط بين اپراتور و بخش هاي ديگر سيستم ژاكارد كامپيوتري و فر
اصلي سيستم مي باشد كه فرمان هاي مجاز اپراتور را پردازش نموده به گونه اي هماهنگ با ماشين 

اين بخش از سيستم خود شامل بخش . بافت فرمان هايي به بخش هاي ديگر سيستم ارسال مي نمايد
 .هاي كامپيوتر، اينترفيس و حس گرها مي باشد

  

 )SB(جعبه انتخاب سوزن  - 2

فرمان  اين بخش از سيستم تبديل وظيفه . زايي مكانيكي و الكترونيكي تشكيل گرديدهاين بخش از اج
در  اطالعات هر رج از بافت. ، به حركت مكانيكي است)رك(هاي دريافتي از واحد كنترلر جعبه سوزن 

ال قبه سوزن هاي ژاكارد ماشين بافندگي انت SBتوسط سوزن هاي  هر نوبت از رك دريافت و سپس
سهولت در  و قابليت يكديگر بودهاز  ده اند كه مستقلش گونه اي طراحي  اجزاي اين بخش به . مي يابد
  ) مدوالر. (دنتعويض را دارا مي باش  نصب و
  .دنسيستم بر اساس مشخصات ماشين معين مي گرد هر در جعبه هااين  و نوع تعداد

بر روي سوزن هاي  SBوزن هاي و قرارگيري صحيح س SBبه  ماشين بافت براي انتقال حركت ژاكارد
 . استفاده مي گردد كالسكهبه نام  وسيله ايژاكارد از 

  

 )به اختصار رك(كنترلر جعبه سوزن رك  - 3

جعبه سوزن  اي دريافتي از كامپيوتر را بهفرمانه است و كار انتقالاين واحد داراي ساختاري الكترونيكي 
  .را دارد ،هايي كه برايش معين گرديده است

 .اين واحد در سيستم نيز بر اساس مشخصات ماشين تعيين مي گرددتعداد 
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 منبع تغذيه -4

  .به عهده داردعبه سوزن را و جاين بخش وظيفه تامين انرژي الكتريكي كنترلرهاي جعبه سوزن 
  .اجزاي سيستم و نحوه ارتباط آنها به صورت خالصه در بلوك دياگرام زير به نمايش گذاشته شده است

  

  ماي كلي سيستم ژاكارد كامپيوتري و ارتباطات آن با ماشين بافتش
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  كنترلر مركزي سيستم

اين بخش به عنوان واسط سيستم و كاربر عمل نموده عالوه بر آن وظيفه هماهنگي بين ماشين 
  : د ازاجزاي تشكيل دهنده اين واحد عبارتن. به عهده داردنيز بافندگي و سيستم ژاكارد كامپيوتري را 

 كامپيوتر - 1

شامل تجهيزات استاندارد يك كامپيوتر شخصي مي باشد و همچنين داراي نرم افزار كنترلي سيستم 
ژاكارد كامپيوتري است كه توضيحات كار با كامپيوتر و نرم افزار آن به طور كامل در دفترچه راهنماي 

  .كاربر آمده است
 حس گرها  - 2

به يك يا چند  ،با ماشين بافتسيستم ژاكارد كامپيوتري گي بنابر نوع ماشين بافت و هماهن )سنسور(
حس گرها داراي . حس گر كه بر روي بخش هاي مكانيكي ماشين بافت نصب مي گردند، نيازمنديم

روشن  نزديك شدن ميله متحرك كورپي ماشين بافت هاي در زمانروي خود هستند كه  چراغي بر 
  .مي گردد

 برد اينترفيس - 3

  : وظيفه است 4ر مركزي داراي اين بخش از كنترل
 .است واسط ميان سنسورهاي سيستم و كامپيوتر - 1
   .برد اينترفيس ارتباط كامپيوتر با رك ها را فراهم مي نمايد - 2
كه در مقابل نويز مقاومتر ( RS485به پروتكل ) استفاده شده در كامپيوتر( RS232تبديل پروتكل  - 3

 .و برعكس) است
براي پرهيز از ادامه كار ماشين بافت در مواقعي كه در  .بافتقطع اضطراري كار ماشين  كنترل - 4

اين  .، برد اينترفيس وارد عمل مي شودحالت نبافت هستيم و يا اينكه كامپيوتر هنگ كرده است
داراي  و ممانعت از خرابي فرش در حال بافت سيستم عملكرد صحيح دننموعمل براي ايمن 

 .است زيادياهميت 
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 يك برد اينترفيس تصوير داخلي

  

كانكتور .  در پشت آن برقرار مي گردد DB15و  DB25ر وكانكت 2ارتباطات ايترفيس از طريق 
DB15  كانكتور  .كندتامين مي را ) پورت سريال و پرينتر(ارتباط مورد نياز با كامپيوترDB25 

 همچنين حسگرها  .را تامين مي كند )Serial Bus RS485(ارتباطات مورد نياز با رك هاي ديگر 

در  ات ذكر شدهنحوه ارتباط .دنبرقرار مي شونيز از اين طريق  12و  5و ولتاژهاي) PXپروكسي ها (
 .شكل زير مشاهده مي گردد

  

  

 .به معرفي آنها مي پردازيمدر زير كه  است )LED(اينترفيس داراي تعدادي نشانگر نوري 
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5V: 5ه ولتاژ روشن بودن اين نشانگر به منزله آن است كV  تامين از طريق كامپيوتر
   .گرديده است

اتصاالت اينترفيس را  ابتدا مي بايست اين نشانگر نوري، ابتدادر صورت خاموش بودن 
  .بازديد نموددر داخل جعبه اينترفيس  5Vاز فيوز  سپس بايد . نمودبررسي 

12V: 12 شدن برق اين نشانگر به منزله تامينV از طريق كامپيوتر است.  
COPS:  اينLED  براي توسعه سيستم در آينده در نظر گرفته شده است و هم اكنون

  .نيست داراي كاربرد
RLY:  روشن بودن اين نشانگر به معناي وصل بودن رله قطع اضطراري ماشين مي باشد و

  .سيستم در اين حالت مي تواند ادامه كار دهد
بدين  .ها را مشخص مي كننداين نشانگرها وضعيت حس گر :PX4الي PX1 نشانگرهاي

باشد و  روشنبايست نمايشگر مربوط  ،ترتيب كه هنگام روشن بودن چراغ روي حس گر
  . مي باشد خاموشبرعكس هنگام خاموش بودن چراغ روي حس گر نمايشگر مربوط 

ارتباط سريال كنترلر   باس اين نشانگرها مربوط به  : RTS ،CTS ،RX ،TXنشانگرهاي 
و كار ماشين  عادياين نمايشگرها در حالت  .استكنترلر جعبه سوزن  ايرك ه با مركزي

  .هستندبافت به صورت چشمك زن 
 

 

  

  )SB( جعبه انتخاب سوزن

  .و كاست ها SBبدنه ، تشكيل شده استاز دو بخش جعبه انتخاب سوزن 
با آرايش و مشابه ه داراي سوزن هايي شدبر روي كالسكه نصب  است وبخشي كامالً مكانيكي  SBبدنه 

  .تعداد سوزن هاي ژاكارد ماشين بافت مي باشد
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و  ،سوزني 1344 هاي براي جعبه ،)باندي 3( 3 ×16 با آرايشي SBبسته به نوع  كاست هاي دروني هر جعبه
كه با  هدتشكيل شپيزو تيغه  28 از كاستهر . چيده شده اند ،سوزني 896براي جعبه  ،)باندي 2( 2 ×16

كاست ها داراي . مي شوندسوزن هاي ژاكارد ) جلو يا عقب رفتن(انتخاب  موجبات حركتي خود مكانيزم
هر كاست را بدون ارتباط با ديگر  كه قابليت تعويض هستنداتصاالت مكانيكي و الكتريكي بسيار ساده اي 

 )مدوالر. (كاست ها ممكن مي سازد
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  :بايد ستبراي تعويض هر كاتوجه نماييد كه 
 .نموددر حالت ايمن متوقف را قبل از هر كار ماشين بافندگي  - 1
 .با سوزن هاي ماشين درگير نباشند SBسوزن هاي را در وضعيتي قرار داد كه  SBجعبه  - 2
  .برقرار شده جدا مي نمائيم  PHLاتصال الكتريكي كاست با رك را كه توسط يك كانكتور  - 3
بيرون  SBباز نمود و كاست مورد نظر را از داخل بدنه نبشي هاي نگهدارنده پشت كاست ها را  - 4

 يبسيار حساسداراي اتصاالت از كابل آن كه  نبايدبديهي است كه براي خارج نمودن كاست  .كشيد
 . فتكمك گراست 

  در زمان جا زدن كاست جديد
در  .جلو رانددر شيار مربوط به آن قرار داد و به آرامي كاست را درون شيار به كاست را  لبه جلوئي  - 1

داخل بدنه بدرستي در جاي خود در پين هاي راهنماي كاست آخرين لحظه بايد دقت نمود كه 
SB قرار گيرد. 

 .نبشي نگهدارنده كاست ها را بستپس از اطمينان از درستي جا رفتن كاست در جاي خود بايد  - 2
د كه اتصال هر كاست توجه داشته باشي. اتصال الكتريكي كاست را كامل نمائيد در آخرين مرحله - 3

  .مربوط به خودش انجام پذيرد PHLبايست به كانكتور 
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  )CB(كنترلر جعبه سوزن 

و امپيوتر عملكرد اين بخش همانگونه كه قبالً اشاره گرديده گرفتن اطالعات مربوط به هر رج از بافت از ك
 معروف است،كه به نام رك  ،ر جعبه سوزنكنترل. مورد نظر مي باشد SBانتقال هماهنگ آن به كاست هاي 

براي اطالعات  Dنوع  از اتصال 2رك داراي . است براي اتصال به كاست ها PHL) كانكتور(اتصال  48داراي 
فيوز  2و  LEDنشانگر  3همچنين داراي  رك. است براي اتصال به منبع تغذيه دروني سريال و دو كانكتور

  .كه در شكل زير مشخص گرديده اند است
  

  
  1تصوير 

را مشاهده مي كنيد كه در شكل زير آمده  مجزا برد 4پيچ درب كنترلر را باز نمائيم  4هرگاه با باز نمودن 
 .است
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  2تصوير 

  

انتقال اطالعات از برد  اين برد وظيفه .رك است در ياين برد اصل :)Back-Plain(برد بكپلين  - 1
براي اتصال به كاست ها و  PHLكانكتور  48اين برد داراي . استميكرو به تك تك كاست ها 

 .صال به برد تغذيه استداراي يك كانكتور براي اتصال به برد ميكرو و يك كانكتور براي ات
كه در صورت  را دارد 5Vه تامين ولتاژ اين تغذيه سوئيچينگ وظيف: برد تغذيه سوئيچينگ - 2

 .شدخراب بودن آن هيچ كدام از نشانگرهاي رك روشن نخواهد 
  .فيوز حتماً بايست تغذيه اصلي خاموش باشداين براي بازديد 

 اين بخش. تامين انرژي مورد نياز رك توسط اين بخش صورت مي گيرد :برد ترمينال تغذيه - 3
  .ژي از رك قبلي به رك بعدي را هم بازي مي كندهمچنين نقش واسط براي انتقال انر

و  VDپيزوها بنا به ساختماني كه دارند نياز به ولتاژهاي خاص دارند كه ما اين ولتاژها را به نام هاي 
VE  مي شناسيم كه از طريق تغذيه اصلي به اين برد و سپس به بردBP اين صحت  .منتقل مي گردد

 عدم صحت اين . مشاهده نمودمي توان  ،ه اين منظور تعبيه گرديدهرا توسط نشانگرهايي كه ب ولتاژها

به هنگام صدمه ديدن  استقابل ذكر . صدمه ديدن فيوزهاي مربوطه باشد ناشي ازممكن است ولتاژها 
 .روشن خواهد ماند 5Vيكي از فيوزها هر دو نشانگر خاموش خواهند شد و فقط نشانگر مربوط به 
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دريافت اطالعات بافت و انتقال  جهتارتباط با كنترلر مركزي اين برد برقراري  وظيفه :برد ميكرو - 4

 ها جهت ارسال اطالعات صحيح براي هريك توسطيز دادن كنترلرابراي تم. است BPآنها به برد 
صورت مي پذيرد سوئيچي  توسط ديپ كاراين  .هر كنترلر بايست آدرس دهي شود ،كنترلر مركزي

تست ها را بر روي  توسط اين ديپ سوئيچ مي توان مجموعه اي از .ه گرديدهبرد تعبيكه بر روي 
SB  يبايست حتماديپ سوئيچ  آدرس هر كه پس از تغييرتوجه نماييد . انجام دادمرتبط به آن 

 . بر روي همين برد قرار دارد، فشار داد ، كهرا Reset كمهد يكبار

 

 ONدر حالت  بايد ديپ سوئيچ 8 شماره سوئيچيرد عادي قرار گ براي آنكه سيستم در حالت كاركرد
  .گردد تنظيمطبق جدول زير مي بايست  ،به اصطالح آدرس آن كنترلر يا ،شماره هر ايستگاه. باشد
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 شماره ديپ سوئيچ          

  1  2  3 4  شماره ايستگاه

0ONONON ON 
1ON ON ON OFF
2ON ON OFF ON 
3ON ON OFF OFF
4ON OFFON ON 
5ON OFF ON OFF
6ON OFF OFF ON 
7ONOFF OFF OFF
8OFF ONON ON 
9OFF ON ON OFF
10OFF ON OFF ON 
11OFF ON OFF OFF
12OFF OFFON ON 
13OFF OFF ON OFF
14OFF OFF OFF ON 
15OFF OFF OFF OFF

  

 .شوندتنظيم  بايد 6و  5كند ديپ سوئيچ هاي  كار مي كنترلر اين باكه ) باند(همچنين بنا به تعداد بلوكي 
تنظيم ديپ سوئيچ ها در جدول زير  عادي حالت .است وابسطه به نوع ماشين بافتتنظيم اين دو سوئيچ 

 .بطور معمول به هر رك كنترلر سه بلوك متصل است .آمده است
  

شماره ديپ سوئيچ            
  6 5 تعداد بلوك

1 ON  OFF 
2 OFF ON  
3 OFF OFF 
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و براي   OFFحالتر براي ماشين هاي وندويل بايد د 7سوئيچ  ،بنا به نوع ماشين بافت دقت نماييد كه،
بر روي بردهاي  7كليد شماره  ADRماشين مدل  در .قرار گيرد ON ماشين هاي تكستيما بايد در وضعيت

  د مي شود كه اولين كليد را در وضعيت پيشنها. باشد OFFو ONميكرو به صورت يكي در ميان بايد 
ON  و مابقي را نسبت به اين كليد در وضعيت هايOFF و ON مشخص مي كند به اين كليد . قرار دهيد

چه وضعيتي خواهد سوزن ها در حالت آغاز به كار  ،)يا قطع و وصل شدن برق( هنگام ريست شدن كنترلر
   .داشت

را مي نوع تست  3در وضعيت تست  . دادقرار  OFFدر حالت ايد را ب 8سوئيچ  ،براي رفتن به حالت تست
  .توان انجام داد

پس  ).Close بسته(بيرون مي مانند سوزن هاي يك سطر به طور كامل فقط در اين تست : تست سطر - 1
براي دست يافتن به اين  .دنمي گرد )Close( هاي ديگر بستهو سطر )Open( باز قبلي از يك ثانيه سطر

  .قرار گيرد OFFبايد در وضعيت  8و كليد شماره  ON مي بايست 7تا  1يپ سوئيچ هاي حالت د
 .مي گردند Close بسته به طور كاملبه نوبت سوزن هاي يك ستون همه در اين تست : تست ستون - 2

براي دست يافتن به اين حالت ديپ سوئيچ  .تكرار خواهد شدستون بعدي اين وضعيت در  پس از يك ثانيه
  .قرار گيرد OFFدر حالت  8و  1و ديپ سوئيچ  ONمي بايست  7تا  2 هاي

براي انجام  .گردند مي Open باز و  Close بسته به طور متناوب   در اين تست همه سوزن ها: Allتست  - 3
و در وضعيت  7و  6و  5و  4و  3و كليد هاي  OFFبايد در وضعيت  8و  2و  1اين تست كليدهاي شماره 

ON ده شوندقرار دا.  
 .جهت پيدا كردن اشكاالتي نظير جفتي و يا نبافتي معموال از تست سطر استفاده مي كنيم: مثال

در زمان تست سطر همانطور كه در باال اشاره شد يك سطر بيرون قرار گرفته و ساير سطرها عقب 
  بديهي است تمام سوزن هايي كه در سطري كه فرمان . مي مانند

به بعنوان مثال .  مانده و ساير سوزن ها در سطرهاي ديگر داخل قرار بگيرند بسته دارد بايد بيرون
بيرون  ولي يكي از سوزن هاباشند،  بيرونبايد  همه سوزن هاپس ، داده شده فرمان بسته 1سطر 

نيامده، در اين مورد اشكال يا از سوزن است كه كج شده يا شكسته است، و يا مربوط به كاست 
  . مورد نظر است
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  سيستم ژاكارد كامپيوتري تنظيمات مكانيكي

  :دوششامل موارد زير مي  اين تنظيمات 

  SBتنظيم   - 1

 1 -SB  بايد كامالً مقابل سوزن هاي ژاكارد قرار گيرد.  
  .دومي شانجام از طريق پيچ هاي تنظيم كالسكه  SBتنظيم باال و پائين كردن  -  2 
انجام كالسكه  روي SB نظيم نگهدارنده هاي باال و پايينت از طريق SBتنظيم چپ و راستي  -  3 

  .دومي ش
  SBنصب   - 2

1 - SB ًنسبت به كالسكه ثابت شود بايد كامال.  
هاي  نگهدارندهني كالسكه و ابه كالسكه با بستن پيچ هاي آلني مربوطه به ناود SBثابت كردن  - 2

SB انجام مي شود. 
  تنظيم فشار   - 3

بدين صورت كه در زمان چسبيدن . دو طرف كالسكه صورت مي گيرد يهابازوفشار از طريق  تنظيم
به سوزن هاي ژاكارد فشار را كم يا زياد كرده تا پالتين هايي كه فرمان بافت يا نبافت  SBسوزن هاي 

  چاقويي ژاكارد قرار گيرند تيغه هاي دارند در موقعيت مناسبي نسبت به
 .خواهد شد  SBباعث كج شدن سوزن هايزيرا  ،بيش از اندازه باشد  SBفشار نبايد** 
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  سرويس دوره اي

، برق سيستم ژاكارد كامپيوتري كه از )ها SBتحت فشار نبودن ( ها از ژاكاردSB در ابتدا پس از جدا كردن 
آنگاه عمليات سرويس   .نمودقطع را بايد   گرفته مي شود،  دستگاه ژاكارد  باالي  در  موجود  تابلو برق

  .زير انجام شود ترتيباي به  هدور
  :بادگيري  - 1

ماليم  دبعد از باز كردن درب كيس كامپيوتر با با(پيوتر بعد از خاموش شدن بايد بادگيري شود كام  
منبع  ، فن هاي جانبي داخل كيس و همچنين فنCPUفن  تا كرك و پرزي داخل كيس،) بادگيري شود

  .نماند باقي كيستغذيه 
  .بادگيري از مرطوب نبودن باد اطمينان حاصل نماييدقبل از : بايد** 

  :آچار كشي  - 2

  .كليه اتصاالت مكانيكي را حتماً با آچارمناسب محكم نماييد

  :تنظيمات - 3

ها كه روبروي سوزنهاي ژاكارد ماشين بافندگي قرار دارند مطمئن  SBاز تنظيم بودن 
  .شويد

  :نظافت و روغن كاري ژاكارد -4

ها  SBروي  حتماً جلو و بايدماشين بافندگي و يا روغن كاري ژاكارد در هنگام نظافت 
  .ها نشود SBرا بپوشانيد تا پرز و كرك و روغن داخل 
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  جعبه ترانس تغذيه

. ترانس تغذيه ولتاژهاي الزم جهت عملكرد سيستم ژاكارد كامپيوتري را تامين مي كند
  .يص استروي بدنه اين دستگاه بخش هاي زير قابل تشخ

  روشن/كليد خاموش - 1

  .اين كليد برق ورودي را قطع يا وصل مي كند و خازن هاي موجود در سيستم را تخليه مي كند
با قطع كردن سيم . قبل از سرويس دستگاه حتما كليد را در وضعيت خاموش قرار دهيد: توجه

  .كماكان وجود خواهد داشت خطر برق گرفتگيبرق ورودي ترانس 
  روشن/شگر وضعيت كليد خاموشالمپ نماي  - 2

  )4A-250Vاز نوع (فيوز  - 3

به علت امكان برق گرفتگي جعبه ترانس فقط توسط افراد متخصص و در صورت : توجه
  .درون جعبه ترانس هيچ قطعه اي كه نياز به سرويس پيدا كند وجود ندارد. نياز باز شود

  
  جعبه ترانس
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  بايدها و نبايدها

تحت فشار  نبايدها  SBدقيقه،  4د مدت دستگاه، بيش از در هنگام توقف بلن - 1
  .باشند زيرا احتمال خرابي كاست ها مي رود

 نبايدها  SB بافندگي ژاكارد، ماشين گازوئيل پاشي يادر هنگام روغن كاري  - 2
 .روغن باعث خرابي كاست ها مي شود. آغشته به روغن گردند

را باز كرد خطر برق گرفتگي  درب جعبه كنترلر نبايدهنگام روشن بودن تغذيه  - 3
 .وجود دارد

نگهدارنده كاست ها را باز كرد، خطر كج شدن  نبايدتحت فشار است  SBوقتي  - 4
 .وجود داردسوزن و خرابي كاست 

باز كرد، خطر  نبايددرب جعبه ترانس را وقتي كه دستگاه به برق وصل است  - 5
 .برق گرفتگي مي رود

شد، فشار زياد باعث كج شدن سوزن ها و بيشتر از نياز با نبايدفشار سوزن ها  - 6
 .خرابي بافت خواهد شد

  كمتر از نياز باشد، زيرا باعث عملكرد نادرست دستگاه  نبايدفشار سوزن ها  - 7
 .مي شود

در هنگام جا زدن كاست توجه نمايند كه ژاكارد ماشين باال و : نكته بسيار مهم - 8
SB  شده باشند و عالوه بر اين  ها آزاد باشند و ايرادهاي احتمالي ژاكارد برطرف

. چك شود تا سوزني بيرون نيامده باشد SBپس از جا زدن كاست سوزن هاي 
  .بديهي است موارد فوق براي جلوگيري از خرابي مجدد كاست ضروري است

  


