مروری بر فرايند شات پينينگ و
کاربردهای آن در صنعت ()1

■■مهندس جواد قربانیان ،مهندس عماد نیشابوری
■■شرکت فرآوردههای فوالدی

مقدمه:

فرایند ش��ات پینین��گ به عنوان یک��ی از تکنولوژیهای بس��یار
کاربردی و مقرون به صرفه در راستای افزایش عمر قطعات مصرفی در
صنایع پیش��رفته (هوا فضا و خودروسازی) در کلیه کشورهای صنعتی
از جایگاه ویژهای برخوردار است .چنان که استفاده از این روش توسط
کمپانیهای خودروسازی مطرح دنیا در مورد بسیاری از قطعات خودرو
الزامیاعالم ش��ده است .مش��ابهت این روش با فرآیند شات بالست به
عن��وان یکی از مراحل نهایی در تمام کاری قطعات ریختهگری ش��ده،
باعث ش��ده تا بس��یاری از صنعتگران در درک اهمیت و ضرورت این
فرایند دچار اش��تباه گردند .لذا در این مقاله سعی شده است تا اصول
کل��ی این فراین��د و کاربردهای آن در صنایع مختلف ،ب��ا نگاه ویژه و
تخصصی مورد بررس��ی بیش��تر قرار گیرد و تفاوتهای این دو فرآیند
مشخص گردد.
مقایسه فرآیند شات بالست و شات پينينگ

مهمترین تفاوت شات پينينگ و شات بالست در هدف آنها ميباشد.
هدف اصلی در شات بالست تمیزکاری و افزایش کیفیت سطحی قطعات
میباشد ،حال آن که هدف اصلی در شات پینینگ افزایش عمر خستگی
قطعات از طریق تولید تنش فشاری در سطح قطعه میباشد.
در فرآیند ش��ات بالس��ت س��طح قطع��ات ریختهگری ش��ده که
آلوده به انواع آلودگیها و ناپیوس��تگیها مثل ماس��ههای ریختهگری،
برآمدگيهاي سطحي ،پلیسهها ،پوستهها ،زنگ و  ...میباشد ،از طریق
پاشش مواد ساینده بر روی آنها تمیزکاری میشود .ماده مورد استفاده
در این فرآيند ساچمههای فلزی و یا گریت (ساچمه شکسته) است که
در اندازه و سختیهای مختلف تولید میشوند.
اما فرآیند ش��ات پينين��گ از طریق بمباران س��طح قطعه با مواد
س��اينده كروي و يكنواخت و ایجاد تنش فشاري در سطح قطعات ،در
راس��تای افزایش عمر خس��تگی آنها انجام میگردد( .شکل )1در واقع
اين فرآيند ش��بيه چكش كاري س��طح قطعه اس��ت با اين تفاوت كه
چكش در اينجا گلولههاي كوچك ماده ساينده ميباشند  .

در این فرایند س��طح قطعات با جریانی پیوس��ته و با سرعت باال از
س��اچمههای فوالدی بمباران میشود .اين ساچمهها با برخورد سريع
و يكنواخت با س��طح قطعه ،همچون ميليونه��ا چكش كوچك عمل
ميكنند و سطح قطعه را با يك تنش فشاري مواجه ميسازند.
مکانیزم افزایش عمر خستگی در فرایند شات پینینگ:

در واق��ع مکانی��زم فرایند ش��ات پينينگ يك تكنول��وژي جديد
محس��وب نميگردد .بلكه از گذش��ته صنعتگران با آن آشنا بودهاند و
ميدانس��تهاند كه با ايجاد تنش اوليه در قطعه و كارس��رد و کارسخت
كاري فل��ز ،ميتوان قطعاتي ب��ا عمر و دوام بيش��تر توليد كرد .روش
آهنگری (فورجينگ) از گذش��تههاي دور مورد استفاده قرار ميگرفته
اس��ت .در واقع ش��ات پينينگ مش��ابه همان روش آهنگری است که
س��طح با تعداد زيادي از مواد ساينده ريز و سخت که همان ساچمهها
میباشند با سرعت باال آهنگری ميشود.
فرآيند شات پينينگ جهت حذف شكستهاي ناشي از خستگي
قطعات كه در س��طح قطعه ايجاد ش��دهاند به كار ميرود .شكس��ت
خس��تگي در ي��ك قطعه زماني اتف��اق ميافتد كه در س��طح قطعه
تركي وجود داش��ته باش��د .چنانچه اين قطعه تح��ت تنش متناوب
و تكراري قرار گيرد ،اين تنش متناوب موجب اش��اعه ترك و رش��د
آن به س��مت داخل قطعه ميشود ،چنان كه نهايتاً منجر به شكست
قطعه ميشود.
در حقیق��ت براي اين كه يك ترك رش��د ياب��د ،بايد تحت تنش
كشش��ي یا پیچش��ی قرار گيرد كه ميتواند ناشي از بار اعمالي بر روي
قطعه يا عيوب سطحي قطعه باشد .معموالً اتمهاي سطح قطعات توليد
ش��ده صنعتي به دليل انجام فرایندهای جوشكاري ،عمليات حرارتي و
يا برشكاري و  ...تحت تنش كششي قرار دارند .ترك در مكانهايي كه
تحت تنش كششي قرار دارد ،به راحتي رشد كرده و گسترش مييابد.
زيرا تنش و كشش در واقع باعث كشيده شدن اتمها و پاره شدن سطح
ميش��وند .لذا وجود تنش كششي يا پيچشي ،طي سيكلهاي متناوب
كاري ،منجر به ایجاد ترک و در نهایت شكست قطعه ميشود.
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ccشکل -1فرآیند شات پينينگ چرخدنده (روش )Air blast

ccشکل -2تاثیر فرآیند شات پينينگ بر سطح قطعه

ccشکل -3تاثیر فرآیند شات پينينگ بر سطح قطعه و نحوه تولید تنشهای سطحی در قطعه

در هر دو حالت فوق ،بيش��ترين اثر تنش در س��طح قطعه اعمال
ميشود و لذا سطح مستعد تولید و یا رشد ترک میباشد .ولي چنانچه
در سطح تنش فشاري ايجاد شود ،از اشاعه ترك جلوگيري شده و عمر
خستگي قطعه افزايش ميیابد                             .
از طريق ش��ات پينينگ ،با ايجاد يك تنش فش��اري در س��طح از
طريق برخورد مواد س��اينده با آن س��طح ،اين اثر تنش كششي حذف
ميشود و اتمهاي سطح بيشتر تمايل به فشرده شدن به سمت يكديگر
را مييابند (شکل .)2
با انجام این فرآيند معموال س��ختي قطعات تغيير چنداني نميكند،
آنچه تغيير ميكند ميزان تنش فش��اري س��طحي قطعات ميباشد .در
واقع زماني كه س��طح يك قطعه ش��ات پينينگ ميشود ،سه نوع تنش
در قطعه ايجاد ميشود .در سطح قطعه تنش فشاري ايجاد ميشود .زير
اين سطح اتمهاي داخليتر قطعه به دليل اتصال به اتمهاي سطحي كه
اليه تحت فش��ار را تشكيل دادهاند به سمت سطح قطعه ،تحت كشش
قرار ميگيرند .از آنجایی که تركهای داخلی قطعه معموال قابلیت رشد
نمییابند و ترکهای سطحی هستند که مستعد رشد هستند ،لذا تنش
كشش��ي داخلي ایجاد شده مشابه تنش كششی سطحي مخرب نبوده و
معموالً در قطعه مش��كلي ايجاد نميكند .تنش كششي و فشاري ايجاد
ش��ده در الیههای س��طحی خالف جهت هم بوده و معم��وال به تعادل
ميرسند .در قسمتي از قطعه كه تحت پاشش ساچمه قرار نگرفته است
نیز تنش فشاري ايجاد ميشود که مطلوب میباشد( .مشابه شكل )3
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در واقع در فرآيند ش��ات پينينگ با ایجاد و شکلگیری دندانهها و
فرورفتگیهای ريز و كوچك روي س��طح قطعه و فلز ،زير اين دندانهها
شروع به مقاومت بيشتر در مقابل فشردگي ميكند و لذا تنش فشاري
باقيمانده در سطح ايجاد ميشود .چنان که میدانیم تركهاي خستگي
در نقاطي با تنش فشاري باقيمانده ،تشكيل و توليد نميشوند و لذا از
اي��ن طريق عمر قطعه افزايش مييابد .همچنین  بعضي از مواد داراي
استحكام باال به ترك ناشي از خوردگي تنشی بسيار حساس بوده و در
اثر آن دچار شكست ميشوند.
اين نوع ت��رك زماني رخ ميدهد كه قطعه در يك محيط خورنده
(گاز ي��ا ماي��ع) قرار گيرد و در اث��ر نفوذ و ورود م��اده خورنده به مرز
دانهه��اي قطعه ،خوردگي بي��ن دانه اي در قطعه ايجاد ش��ود .زماني
ك��ه اين قطعه تحت تنش كشش��ي قرار گيرد ،از اي��ن نواحي ضعيف
و درزهاي قطعه ترك تش��كيل و ش��روع به رش��د ميكند و در نهايت
منجر به تخريب قطعه ميش��ود .از شات پينينگ جهت حذف اين نوع
شكست نيز استفاده ميشود.
مكانيزم عمل مش��ابه مطالب گفته شده بدين شكل است كه اين
درزها و ش��كافها با ش��ات پينينگ و اعمال نيروي فشاري بسته شده
و امكان اش��اعه ترك كاهش مييابد .بايد توجه داش��ت شات پينينگ
عمر خس��تگي قطعات تحت بار ساكن (اس��تاتيك) را تغيير نميدهد
(مثل پلها و س��اختمانها) و در مواردي كه بار اعمالي از نوع متناوب
ميباشد تأثير دارد( .مثل فنرها و پره توربينها)

مزایا و کاربردهای شات پينينگ:
ای��ن فرآیند ب��ا توجه به مکانیزم و موارد ذکر ش��ده دارای مزایای
زیر میباشد:
 -1افزايش استحكام خستگي
 -2افزايش عمر خستگي  
 -3افزايش مقاومت به ترك ناشي از خوردگي تنشي
 -4افزايش مقاومت به خوردگي بين دانهاي
 -5افزايش مقاومت به سايش و پوسته پوسته شدن
 -6حذف ترك ناشي از تنش ،سايش ،تردی هيدروژني و خوردگي
 -7باال بردن قابليت روغنكاري از طريق توليد حفرههاي بسيار ريز
در سطح كه روغن ميتواند در آن جاي گيرد.
 -8توليد س��اختار يكنواخت سطحي و سطح تمام شده مناسب و
آماده براي رنگكاري يا پوشش دهي
 -9قابليت اس��تفاده اين روش جهت خم يا راس��ت كردن شفتها
بدون ايجاد تنش كششی درآن که به آن روش پین فورمینگ گويند.
 -10قابل اس��تفاده نمودن فوالدهاي بس��يار ترد از طريق كاهش
تردی سطحي آنها
 -11حذف تخلخل در رنگكاري
 -12قابلي��ت اس��تفاده و جايگزيني مواد نازكت��ر بدون كاهش در
استحكام و دوام آن
 -13افزايش عمر فنر از  400تا  1200درصد
 -14افزايش عمر چرخ دنده تا %500
 -15افزايش عمر چرخ دنده متحرك هواپيما ( )drive pinionتا %400
 -16افزايش عمر ميل لنگ از  %100تا %1000
 -17افزايش اس��تحكام خس��تگي قطعه با كاه��ش در هزينهها و
سايش قطعه.
اگرچه شات پينينگ بيشتر در صنايع خودروسازي و هواپيماسازي
مورد توجه بوده اس��ت ،اما امروز اي��ن تكنولوژي با توجه به مزایای ذکر
شده فوق كاربردهاي وسيعتري يافته و در راستاي افزايش عمر خستگي
قطعات ،حذف حفرات س��طحي و تغير ش��كل و ف��رم دهي قطعات نيز
استفاده ميشود .برخي كاربردهاي شات پينينگ عبارتند از:
 -1در فنرهاي تخت و مارپيچ ،ش��فتها و محورها ،جهت افزايش
عمر خستگي
 -2در چرخ دندهها خصوصاً در قسمت سر و ريشه دندانه كه تحت
تنش ميباشند ،جهت افزايش عمر آنها.
 -3در پوس��ته گيربكسه��ای آلومينيميجهت ح��ذف مکهای
سطحي و در نتيجه جلوگيري از اتالف روغن از ديوارهها
 -4در قطع��ات از جن��س فوالد و با اس��تحكام ب��اال ،جهت حذف
تنشهاي اعمال شده ناشي از تراشكاري
 -5در قطع��ات فوالدي كه تحت تنش��هاي دينامي��ك قرار دارند،
جهت جلوگيري از ايجاد تركها و عيوب سطحی
همچنین قطعاتي مثل ميل لنگ ،س��وپاپ ،منیفولد اگزوز ،پرهها،
ديسكها ،پره توربينها ،كمپرسورها ،محورها ،قطعات مختلف هواپيما،

ccشکل  -4برخی از قطعات که تحت فرآیند شات پينينگ قرار میگیرند

ccشکل  -5منحني خستگی (تنش بر حسب تعداد سيكل)

چكش و سندانها ،بدنه دوچرخهها ،بدنه قايقها ،لولهها ،ميل بادامک 
و  ...جهت افزایش عمر آنها تحت عمليات شات پينينگ قرار ميگيرند
(شکل .)4
در واقع بس��یاری از قطعات متحرک ان��وع خودروها ،هواپیماها و
وسایل نقلیه جهت افزایش عمرشان تحت این عملیات قرار میگیرند.
امروزه وجود واحد شات پينينگ قطعه به عنوان یکی از مراحل نهایی
تمامکاری قطعه در چرخه تولید بس��یاری از کارخانجات قطعه سازی
مط��رح دنیا الزامیاس��ت .این امر در راس��تای تولی��د قطعاتی با عمر
مفید طوالنی و حفظ رضایتمندی مش��تریان در طوالنی مدت مدنظر
خودروسازان قرار گرفته است.
در منابع مختلف اعداد ذکر ش��ده برای افزایش عمر ناش��ی از شات
پينينگ متفاوت بوده اس��ت .اعدادی همچ��ون  %600افزايش عمر در
فنرهاي تخت %1370 ،افزاي��ش در فنرهاي مارپيچ و  %1500افزايش
عم��ر در چرخ دندهها اعدادي هس��تند كه تاكن��ون در اين زمينه ثبت
ش��دهاند .آنچه بايد بدان توجه نمود اين اس��ت كه اعداد ذكر ش��ده در
خصوص يك تنش مش��خص بيان شدهاند .بدين معني كه زماني كه در
مورد عمر خستگي صحبت ميشود ،تعداد سيكلهاي متناوب كاري يك
قطعه را در مقابل اعمال يك تنش مشخص بيان ميكنند( .شکل )5
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معموالً در اين منحني تنشي وجود دارد كه اگر قطعه تحت تنش
كمت��ر از اي��ن مقدار قرار گيرد ،حتي در س��يكلهاي بس��يار طوالني
(نامحدود) دچار شكس��ت نخواهد شد .آنچه بايد بدان دقت نمود اين
اس��ت كه بين افزايش عمر خس��تگي و افزايش تنش خستگي تفاوت
وجود دارد .بدين معني كه اگر ما در يك تنش ثابت ،دو قطعه ش��ات
شده و شات نشده را مقايسه كنيم درصد افزايش عمر خستگي (تعداد
سيكلهاي كاري) بسيار باالتر از حالتي است كه دو قطعه را در تعداد
س��يكلهاي يكسان تحت تنش متفاوت قرار دهيم .بدين معني كه در
حالت اول مث ً
ال در تنش ثابت  125 000 P.S.Iافزايش عمر خس��تگي
يك قطعه از  100 000به  600 000ميرسد (حدود  )%600در حالي
ك��ه در عمر خس��تگي ثابت ( 100 000س��يكل) ماكزيمم تنش قابل
تحمل در حالت شات شده ( )160 000 P.S.Iدر مقايسه با حالت شات
نشده (  )120 000 P.S.Iميباشد (يعني حدود .)%33/3
روشهاي شات پينينگ:

 -1روش قديم�يو عمومي :اين روش خود به دو صورت انجام
ميگي��رد .در روش اول ( )Air blastم��واد س��اينده از طري��ق ه��واي
فش��رده با فش��ار باال به س��طح قطعه برخورد ميكنند .در روش دوم
( Wheel  Centrifugalیا  )Airlessاز توربین جهت پرتاب و شتاب دادن
به ساچمهها استفاده میشود.
 -2شات پينينگ با ليزر :در اين روش از امواج لیزر جهت ايجاد
تنش فش��اري در سطح استفاده ميشود .اولين مزيت اين روش ايجاد
اليه اي با تنش فش��اري با عمق بيشتر نس��بت به بقيه روشها بدون
انجام كار سرد بر روی قطعه ميباشد .در اين روش عمق اليه بیشتری
نس��بت به روشهای دیگر قابل دستيابي است .به گونهای که ضخامت
قابل دس��تیابی در روش مکانیکی (س��اچمه)   %35ضخامت در روش
لیزر میباشد.
 -3روش دوب�ل :در اي��ن روش با دو بار ش��ات كردن س��طح با
س��اچمههای درش��ت و ری��ز عمليات ش��ات را كام��ل مينمايند .در
مرحله اول مواد س��اينده درشت تر سطح قطعه را به صورت برآمدگي
و تورفتگ��ي در ميآورند .در مرحله دوم ش��ات س��طح قطعات با مواد
س��اينده ريزتر و با شدتي كمتر شات ميشوند .در واقع در مرحله دوم
برآمدگيهاي س��طح قطعه نيز حذف شده و سطحي با فشردگي باالتر
حاصل ميشود.
مواد ساینده مورد استفاده در شات پينينگ:

از انواع س��اچمههای فوالدی ،شیشهای ،سرامیکی و یا محصوالت
کات وای��ر در ش��ات پينين��گ میتوان اس��تفاده کرد .ام��ا بهترین و
بيشترين مادهاي كه در ش��ات پينينگ استفاده ميشود ،ساچمههاي
فوالدي با س��ختي مشخص ميباش��د .اگر ساچمه خيلي سخت باشد،
احتم��ال شكس��ت و زاويه دار ش��دن آن وج��ود دارد و اگر خيلي نرم
باش��د ،ساچمهها تغيير شكل داده و از بین میروند ،هر دو حالت فوق
مناس��ب نبوده و كاربرد ندارند .ساچمههاي چدني ،به دلیل آن که ترد

76

صنعت ریختهگری

شماره  - 72آذر 1389

ميباش��ند و عمر كميدارند کمتر استفاده میش��وند .از كات واير نیز
در صورتي كه گرد ش��ده باشد ،در موارد خاص مثل زمانی که سطحي
بس��يار صاف و يكنواخت مورد نياز است ،اس��تفاده ميشود (مثل پره
توربين هواپيماي جت).
صرف نظر از نوع مواد س��اینده ای كه استفاده ميشود ،آنچه باید
بدان توجه ش��ود این است که مواد س��اینده مصرفی بايد داراي شكل
گرد بوده و داراي يكنواختي در سختي ،چگالي و اندازه باشند .استفاده
از س��اچمههای بزرگتر باعث افزايش شدت شات ميشود .البته هر چه
اندازه س��اچمهها بزرگتر ش��ود ،امكان اين كه درزها ،شكافها و نقاط
انحنادار قطعه شات نشوند ،بيشتر ميشود.
با اس��تفاده از س��اچمه در س��یکلهای متعدد ،به تدریج قطر آن
كاه��ش يافته و بر راندمان كاري آن تأثير ميگذارد .لذا مرتباً بايد اين
ساچمهها كنترل و بررسي گردند و با ساچمه جديد جايگزين شوند.
يكي از پارامترهاي مهم در ش��ات پینینگ ،حذف و جداسازي
س��اچمههاي گوشه دار شده از بين ساچمهها ميباشد .زيرا گوشه
دار ش��دن س��اچمه ،خود ميتواند در سطح ايجاد خراش و مشكل
نمايد .همچنين فرآيند ش��ات بايد زماني انجام شود كه قطعه سرد
باش��د و در حالت گ��رم نبايد انجام پذيرد و كل س��طح بايد تحت
ش��ات كامل و يكنواخت قرار گيرد تا باالتري��ن تأثير و راندمان را
داشته باشد.
موادي كه بیش��تر قابلیت شات پينينگ را دارا هستند عبارتند از:
فوالد ،چدن ،آلومينيم ،تيتانيم ،منيزيم ،و نیز مواد توليد شده از روش
متالورژي پودر.
كنترل فرایند شات پينينگ:

جهت حصول باالتری��ن راندمان کاری همراه با حداقل هزینههای
مصرفی ،کنترل دقیق فرایند شات پينينگ امری ضروری است .در این
راستا برخی موارد که در حين فرآيند شات پينينگ بايد كنترل شوند
ذکر میگردد .این موارد عبارتند از:
 )1كنترل مواد ساينده:
كنترل ماده س��اينده ش��امل كنترل كيفيت ماده از لحاظ سختي،
ش��كل ،يكنواختی و صافي ميباش��د .چنانچه اندازه و قطر س��اچمهها
يكس��ان و يكنواخت نباش��د و اختالف اندازه بیش از حد باشد ،موجب
تأثير متفاوت هر يك از ساچمهها بر روي سطح ميشود و لذا سطح به
صورت غيريكنواخت تحت تنش فش��اري قرار گرفته و لذا سطح داراي
يكنواختي در افزايش استحكام خستگي نخواهد بود.
 )2شدت جريان شات:
ش��دت جريان ش��ات عبارتس��ت از كنترل اندازه سرعت ساچمه
جهت كنترل شدت جريان شات .استفاده از ساچمه بزرگتر يا سرعت
بيش��تر باعث افزايش ش��دت جريان شات ميش��ود .جهت ازمایش و
اندازه گيري ش��دت جريان ش��ات از آزمایش آلمن استفاده ميشود.
در اين روش از تس��مههای استاندارد  Almenاستفاده میشود .تسمه
آزمون را بر روي يك قطعه برگشتي (ضايعاتي) قرار داده و تحت شات

ccشکل  -6انحنای ایجاد شده در تسمه Almen

قرار ميدهند .تس��مه آلمن يك تسمه فوالدي از جنس ویژه ميباشد
كه در ابتدا صاف بوده و تحت تأثير ش��ات خم ش��ده و انحنايي در آن
ايجاد ميش��ود .با اندازهگيري اين انحنا ( )Arcشدت جريان محاسبه
ميگردد( .شکل )6
 )3محدوده پاشش (:)shot coverage
محدوده شات عبارتست از اندازهگيري محدوده سطح اوليهاي
كه در حين شات كردن تحت عمليات پاشش و شات قرار ميگيرد.
زماني كه كل س��طح قطعه تحت پاش��ش قرار گيرد ،پوشش كامل
( )%100صورت گرفته است .اين عامل يكي از عواملی است كه در
شات پينينگ بايد مورد توجه قرار گيرد.
نتیجهگیری:

ش��ات پينينگ یکی از روشهایی اس��ت که ام��روزه در صنایع
پیش��رفته جهت افزایش طول عمر قطعاتی که تحت تنش متناوب
هس��تند به کار میرود .اس��تفاده از ای��ن روش ،باعث افزایش عمر
قطعات بس��یار حساس و گرانقیمت با صرف هزینههایی اندک شده
اس��ت و لذا باعث ش��ده تا  این تکنولوژی به س��رعت رشد یافته و
روشهای نوین و سرمایهگذاریهای علمیفراوانی بر روی آن انجام
پذیرد .چنانکه س��الیانه کنفرانسهای متعددی در س��طح دنیا در
خصوص شات پینینگ برگزار میگردد .همچنین بسیاری از صنایع
کش��ور (خصوصا قطعهس��ازان) با بهرهگیری از این روش میتوانند
ب��ه تولید محصوالتی با کیفیت و عمر باالت��ر اقدام نمایند .چنانکه
کلی��ه خودروس��ازان مطرح دنیا ،افزودن خط ش��ات پينينگ را در
تولید بس��یاری از قطعات خود الزامیاعالم نمودهاند .در این راس��تا
لزوم برنامهریزی جهت بهرهگیری از مزایای این فرآیند جهت تولید
قطع��ات با کیفیت بهتر ،دوام و عمر طوالنیتر در راس��تای کاهش
هزینهه��ا و نیز آموزش صنعتگران عزیز کش��ورمان امری بدیهی و
ضروری به نظر میرسد.
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