
راه انــدازی،  و  پیش راه انــدازی  فازهــای 

اغلــب از مهم تریــن و خطرناک تریــن فازهــای 

ــار  ــه ش ــدی ب ــروژه  فرآین ــک پ ــر ی ــه  عم چرخ

صنعتــی  رشکت هــای  از  برخــی  می رونــد. 

پیــرشو دریافته انــد کــه مشــکات مربــوط بــه 

فــاز راه انــدازی کمــرت از حــد واقعی تخمیــن زده 

می شــود و امــروزه اغلــب آن هــا در پــی یافــنت 

راه حل هایــی بــرای کاهــش خطــرات و مشــکات 

ناشــی از بــرق دار شــدن و ورود اولیــن بــار 

مخــازن  و  تجهیــزات  بــه  ســیاالت  و  گازهــا 

فرآینــدی و ایجــاد تغییــرات اساســی در دمــا و 

ــتند.  ــیمیایی هس ــای ش ــش ه ــار واکن فش

  تیم یا رشکت      

اغلــب رشکت هــای بــزرگ یــا ایــن عملیــات را بــه 

طــور کامــل بــه رشکت هــای پیامنــکار متخصــص 

می ســپارند یــا رشکتــی را بــرای این منظور تاســیس 

می کننــد و بــا تهیــه چــارت متناســب بــا ایــن فــاز، 

فنی تریــن و بــا تجربه تریــن نیروهــا  را بــه کار 

می گیرنــد. 

 )Hierarchy) وجود سلســله مراتب ســازمانی روشــن

و ایجــاد جــوی آرام بــرای گزارش دهی اتفاقــات، از 

رضوری تریــن مــوارد ایجــاد فرهنــگ بــدون مقرص 

ــان بتواننــد  )No Blame Culture) اســت تــا کارکن

بــه  دور از هرگونــه  تــرس و نگرانــی از پیامدهــای 

گــزارش دادن موقعیت هــا و رویدادهــای ناایمــن، 

در جهــت پیاده ســازی فرهنــگ ایمنــی حرکــت 

  . کنند

  پرسنل راه اندازی  

امــروزه بــا تکیــه بــر دانــش مهندســی عوامــل 

ــط  ــانی(Human Factor Engineering)، محی انس

کار و پرســنل، بــا همدیگــر و به عنوان یک ســامانه 

یکپارچــه و جامــع در نظــر گرفتــه شــده و طراحــی 

می شــوند. علــم مهندســی عوامــل انســانی ثابــت 

ــش  کــرده اســت کــه وجــود محیطــی آرام و بی  تن

ســازمانی،  و  مالــی  دغدغه هــای  از  دور  بــه  و 

ــر  ــان درگی ــرای کارکن ــغلی ب ــت ش ــا امنی ــراه ب هم

ــام  ــات انج ــدازی، از رضوری ــر راه ان ــاز پرخط در ف

فعالیت هــای فرآینــدی و پیچیــده اســت. همچنان 

کــه مسئولیت شناســی، تاکتیک پذیــری و داشــنت 

فاکتورهــای  مهم تریــن  از  تیمــی،  کار  روحیــه 

الزم بــرای انجــام ایمــن و یکپارچــه راه انــدازی  

و اســتارت آپ  چاه هــا و تجهیــزات رسچاهــی 

ــرشو و  ــای پی ــه در رشکت ه ــی ک ــا جای ــت، ت اس

فرهنگ ســاز، در زمــان اســتخدام، بهداشــت روانی 

و حتــی ســوابق و جرائــم رانندگــی کارکنــان اتــاق 

کنــرتل نیــز اســتعالم و بررســی  می شــود، چراکــه 

ــاز کاری، اولیــن خطــای عمــده هرفــرد  در ایــن ف

می توانــد بــه وارد آمــدن آســیب ها و خســارت های 

 جربان ناپذیــری بــرای کارکنــان  دیگــر منجر شــود. 

  آموزش

ــم  ــدازی بســیار مهــم اســت، چراکــه همــه  اعضــای تی ــم  راه ان آمــوزش تی

ــوه،  ــی از فلســفه طراحــی ســکو، خطــرات بالق ــل قبول ــا ســطح قاب ــد ت بای

پروســس و همچنیــن مهندســی ســکو آگاهــی داشــته باشــند. بســیار مهــم 

اســت کــه متامــی کارکنــان درگیــر در راه انــدازی بــه دقــت انتخــاب شــده و 

مطابــق بــا یــک برنامــه مــدون، آمــوزش دیــده باشــند. الزمــه  ایــن موضــوع، 

اســتخدام افــراد فنــی متخصــص و بــا تجربــه کافــی و همــراه بــا آموزش هــا 

و تســت های طبــی بــدو اســتخدام اســت. پرســنل کلیــدی راه انــدازی تــا حد 

امــکان بایــد از مراحــل پیشــرت از راه انــدازی در پــروژه درگیــر شــده باشــند. 

در این فاز، همه  پرسـنل بایسـتی دسـتورالعمل های پروسسـی و مکانیکی، 

بخـش  مجـوز کار(PTW)، وضعیـت کارهـای همزمـان(SIMOPS) ، ورود به 

فضای بسـته (Confined Space)، روش های مقابله با آتش، فرار از نشـت 

گازهـای سـمی یـا قابل اشـتعال، ایمنی و بقـا در دریـا (BOSIET)، همچنین 

اسـتفاده از سـیلندرهای هوا  Life Raft و Life Boat  ، (BA)مسـتقر در سـکو، 

تخلیـه و فـرار اضطـراری (ERP) و انجام کمک های اولیه را فرا گرفته باشـند 

و بارهـا و بارهـا ایـن رشایـط را در سـناریوهای مختلـف متریـن کرده باشـند. 

پرسـنل تیم راه اندازی باید خروجی نهایی همه  تکنیک های ارزیابی ریسـک 

)RA) و خطـرات عملیاتـی (HAZOP) را مـرور کـرده و اقدامـات اصالحـی 

مناسـب و متهیدات ایمنی متناسـب با آن را فرا گرفته باشـند.

  برنامه ریزی

ــرتل  ــرای کن ــزی (Planning) ب ــن، برنامه ری ــدازی ایم ــنت راه ان ــرای داش ب

عملیــات از الزامــات اولیــه بــه شــامر مــی رود. داشــنت اســرتاتژی مشــخص 

بــرای مدیریــت پــروژه  و برنامــه زمان بنــدی دقیــق بــرای راه انــدازی و 

ــده ســالمت  ــد ضمــن مدیریــت هزینه هــا، تضمین کنن اســتارت آپ می توان

فرآینــد و کارکنــان نیــز باشــد. مهم تریــن مثــال در ایــن زمینــه به کارگیــری 

OPERCOM در زمینــه راه انــدازی و متدولــوژی ICAPS نرم افــزار توامننــد

بــا نگــرش سیســتم و زیرسیســتم بــرای راه انــدازی واحدهــا و مجتمع هــای 

علی رضایی 
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گزارش دهــی)Reporting( پیــاده کــرده باشــند.

وجــود ارتباطــات موثــر و مفیــد درون ســازمانی، داشــن مرکــز اســناد 

مربــوط بــه مطالعــات ایمنــی فرآینــد  )PSM(و ارزیابــی ریســک بــرای هــر 

ــرای همــه  ــق ب ــن داشــن دســتورالعمل های جامــع و دقی ــروژه و همچنی پ

فعالیت هــای نرمــال و اضطــراری و در نهایــت نیــز دسرتســی بــه تجهیــزات 

ارتباطــی حرفــه ای از الزامــات رشکت هــای معترب و پیــرو راه اندازی اســت. 

در محیط هــای کارگاهــی نیــز تجهیــزات ارتباطاتی مــدرن شــامل رادیوهای 

ــی،  ــو، پیجرهــای داخــل کاله ایمن ــه و ترجیحــا ضدانفجــار، بلندگ دوطرف

ــتند. ــی و . . . الزم و رضوری هس ــای داخل تلفن ه

  مدیریت تغییر

ــرداری،  ــا بهره ب ــدازی ی ــن راه ان ــرات،در حی ــرات و تعمی ــی تغیی ــام برخ انج

ــد محســوب می شــود.  ــک واحــد جدی ــرای ی ــن پتانســیل خطــر ب بزرگرتی

ــزرگ نشــان می دهــد کــه پیــش از  ــه شــده از حــوادث ب درس هــای آموخت

انجــام متامــی ایــن فعالیت هــا و تغییــرات، بایــد مطالعــات  خطــر و عملیــات 

 )JSA(و جلســات آنالیــز خطــرات شــغلی )RA( ارزیابــی ریســک ، )HAZOP(

ــام  ــر« انج ــت تغیی ــوان »مدیری ــت عن ــات تح ــن اقدام ــود. ای ــزار ش برگ

می پذیــرد. 

)MOC (  

PSSR: بازنگــری رســمی و چــک نهایــی یــک واحــد فرآینــدی قبــل از 

راه انــدازی اســت )Pre- Startup Safety Review( کــه بخــش ۱۲ از مدیریــت 

ایمنــی فرآینــد )PSM( بــوده و بــه چــک کــردن چــرت نجــات، قبــل از پریــدن 

ــام آن،  ــول انج ــدازی و در ط ــات راه ان ــاز عملی ــا آغ ــت. ب ــده اس ــبیه ش تش

ــام  ــا انج ــا فرآینده ــزات ی ــی روی تجهی ــازی ها و تعمیرات ــاال بهینه س احت

ــدف  ــی و ه ــراف از طراح ــه انح ــت ب ــن اس ــت ممک ــه در نهای ــود ک می ش

نهایــی فرآینــد بینجامد. بــرای چــک و ارزیابی مجدد خطــرات ناشــی از آن و 

رفــع ایــن مــوارد، بایســتی مــوارد ایمنی مقدم بــر اســتارت آپ، مــرور و بازبینی 

شــود. مــوارد اصلــی کــه مــورد بازبینــی قــرار می گیــرد، شــامل تجهیــزات، 

دســتورالعمل ها، مطالعــات خطــر، آموزش هــای ایمنــی، مشــخص شــدن 

مســئولیت ها و متریــن رشایــط اضطــراری در حــد نیــاز اســت. بــرای همــه 

دیســیپلین ها، چک لیســت هایی وجــود دارد کــه آخریــن وضعیــت هــر 

یــک از مــوارد فــوق، در آن فهرســت شــده و بایــد طــی جلســاتی بــا حضــور 

رسپرســتان هــر قســمت، بررســی، تکمیــل و امضــا و در نهایــت به عنــوان 

جزیــی از مــدارک پیش راه انــدازی و راه انــدازی نگهــداری و بــرای اخــذ 

.)Ready for Start Up(ــود ــه ش ــتارت آپ ارائ ــوز اس مج

  تست های پرفشار و راه اندازی اولیه

ــه نقطــه  ــد نقطــه ب ــی مســیرها بای ــل واحــد، متام ــه تحوی ــن مرحل در اولی

مطابــق بــا P&ID چــک شــود تــا ایــن اطمینــان بــه دســت آیــد کــه ســکو 

کامــال مطابــق بــا الزامــات طراحــی ســاخته و تحویــل شــده اســت. اصــوال 

 Process Utility اولیــن بخش هایــی که بایســتی راه انــدازی شــوند عبارتنــد از

ــی.  ــزات ایمن ــایر تجهی Fire Water Ring, Sea water Pump, و س

وظیفــه مهــم بعــدی شست وشــو و متیزکــردن متامــی خطــوط و اتصــاالت 

ــل  ــاری از قبی ــت های فش ــس از آن تس ــه پ ــت  ک ــا هواس ــیله آب ی ــه وس ب

هایدروتســت و تســت نشــتی )Leak Test( به وســیله  سیاالت متناســب و گاز 

نیــرتوژن انجــام می شــود کــه یکــی از مراحــل بســیار مهــم بــرای اطمینــان 

ــه  ــد ب ــه نشــتی در لوله هــا و فلنج هاســت کــه می توان از عــدم وجــود هرگون

صــورت بالقــوه خطراتــی را بــا پیامدهــای ســنگین بــه همــراه داشــته باشــد. 

آگاهــی کامــل از پروســه ایمــن و اســتفاده از مخــزن و پمــپ دارای شــیر 

اطمینــان و اســتفاده از شــلنگ ها و کانکشــن های متناســب بــا فشــار مــورد 

نظــر و مهــار کــردن شــلنگ های پرفشــار انتقــال نیــرتوژن در طــول مســیر از 

الزامــات مهــم ایمنــی در تســت نشــتی اســت.

قبــل از آغــاز هــر تســت یــا فعالیتــی، واحــد بایــد بــه شــکل رضایت بخشــی 

و  تختــه  متحــرک،  خاک،بطری ها،اجــزای  و  گــرد  و  شــود  نظافــت 

داربســت های غیــر رضوری و ســایر مــواد خصوصــا موادســمی و خطرنــاک 

ــوند. ــارج ش ــل خ از مح

  ایمنی تجهیزات ابزار دقیق و فلسفه کنرتل

در زمــان طراحــی ســکو، مبنــای طراحــی بــر اســاس  ایمنــی اســت و متامــی 

محاســبات بــر اســاس  ماتریکــس ارزیابی ریســک و مدل ســازی پیامدهای 

آن صــورت می گیــرد. دو قســمت اصلــی کنرتل هــای ایمنــی فرآینــدی 

 DCS تشــکیل می شــود کــه نقطــه اتصــال آن هــا F&G و ESD ســکو از

 F&G اســت. حریــق یــا گازهــای ســمی و قابــل اشــتعال، به وســیله سیســتم

شناســایی می شــود و ســپس عملگرهــا در سیســتم ESD با انجــام تصمیات 

مــورد نظــر مــا، سیســتم را ایمــن یــا در صــورت لــزوم بــه صــورت اتوماتیــک، 

فرآینــد را متوقــف می کننــد کــه انــواع و ســطوح آن را می تــوان بــه صــورت 

زیــر بیــان کــرد.                                

 انــواع Shut Down: انــواع سیســتم های توقــف اضطــراری موجــود در 

ــد از   سیســتم کنــرتل ســکو عبارتن

Total black shutdown )Abandon(  ESD 0

Fire zone emergency shutdown  ESD 1

Process shutdown  ESD 2

Equipment shutdown  ESD 3

بــزرگ اســت کــه مدیــران ارشــد پروژه هــا را قــادر می ســازد متامــی مراحــل 

پیش راه انــدازی و راه انــدازی را مدیریــت و کنــرتل کــرده و از جزئیــات مربــوط 

ــت پانچ هــا در هــر  ــروژه و وضعی ــف پ ــه زیرسیســتم ها و واحدهــای مختل ب

مرحلــه از کار، آگاهــی یابنــد. برنامه ریــزی بــرای راه انــدازی ایمــن، اقدامــات 

و جنبه هــای دیگــری نیــز دارد کــه عبارتنــد از :

ــر  ــر مدیریتــی )مجــوز کار( و تدابی   اقدامــات پیشــگیرانه: شــامل تدابی

ــط ســیموپس ( ــان )اعــال رشای ــی همزم ایمن

  اقدامات کنرتلی:  شــامل اســتفاده از تجهیزات دقیق شناســایی و اعالم 

نشــت گاز، لــوازم حفاظــت فــردی مــدرن و طراحــی برنامه های تخلیــه و فرار 

در رشایــط اضطــراری کــه بایــد تــا رســیدن بــه اســتانداردهای قابــل قبــول 

ــود. مترین ش

  PT W:  سیســتم  اخــذ مجــوز کار )Permit to Work( برنامــه ای جامــع و 

مانــع اســت و در واقــع پاســخ بــه ایــن ســواالت اســت کــه چــه کاری بایــد 

ــا چــه  ــه انجــام شــود و مســئولیت آن ب توســط چــه کســی و کجــا و چگون

کسی اســت.

 SIMOPS: همزمــان شــدن عملیــات ســاخت و نصــب و راه انــدازی و 

ــیل  ــرژی، پتانس ــر و ان ــع خط ــار مناب ــاز در کن ــای خطر س ــام  فعالیت ه انج

بســیاری از حــوادث در صنایــع اســت. مهم تریــن پروتــکل پذیرفتــه شــده 

  SIMOPSایــن فعالیت هــا، جاری ســازی وضعیــت بــرای ایمن ســازی 

)Simultaneously Operation( و تعییــن اولویت هــای کاری همزمــان و 

هم مــکان اســت کــه بــا اتخاذ تدابیــر خــاص، ادامــه و انجام ایــن فعالیت ها 

ــرات آن  ــد خط ــی، بای ــر فعالیت ــام ه ــل از انج ــازد. قب ــر می س را امکان پذی

همــراه بــا میــزان اثرپذیــری و اثرگــذاری آن بــر ســایر فعالیت هــای همزمــان 

واحــد، آنالیــز و بررســی شــده و ضمــن انجــام ارزیابــی ریســک هــر فعالیــت، 

آموزش هــای الزم در قالــب JSA  و Toolbox  بــه پرســنل داده شــود. همچنین 

الزم اســت مشــخص شــود کــه هدایــت و مســئولیت هــر فعالیــت بــر عهــده 

چــه کســی خواهــد بــود. پــس از ایــن، الزم اســت ضمــن مشــخص کــردن 

کانال هــای ارتباطــی رادیویــی بیــن گروهــی، مســیرهای دسرتســی افــراد 

غیــررضوری بــه محوطــه تســت یــا فعالیــت محــدود شــود.

  مدارک و ارتباطات 

ــک  ــاده و چاب ــا س ــدرن ام ــازمانی م ــاختار س ــد س ــداز بای ــای راه ان رشکت ه

داشــته باشــند و سیســتم مدیریتــی کارآمــد و روانــی را در زمینه هایــی 

ــتم  ــن سیس ــت و همچنی ــط زیس ــی و محی ــت، ایمن ــت کیفی ــد مدیری مانن
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 ســطوح Shut Down : جهــت بــاال بــردن ایمنــی تجهیــزات و نفرات ســکو، پنج 

ســطح از Shut Down   برای آن تعریف شــده اســت:

 (LSD)  Local Shut Down

 )PSD(  Process Shut Down

 (Yellow ESD)   Yellow Emergency Shut Down

 (Red ESD)  Red Emergency Shut Down

 (ASD)  Abandon Shut Down

ــه  ــه را ایزول ــج مربوط ــا پکی ــز ی ــا تجهی ــطح از Shut Down تنه ــن س  LSD: ای

می کنــد. ایــن یــک سیســتم مســتقل اســت و رشوعــی بــرای Shut Down هــای 

ســطح باالتــر نیســت و بــه دو صــورت دســتی و خــودکار بــه کار انداختــه می شــود.

 PSD: زمانــی کــه یــک مشــکل فرآینــدی بــه مراتــب باالتــر از LSD بــه وجــود 

ــعاع  ــکو را تحت الش ــده و کل س ــال ش ــطح از Shut Down فع ــن س ــد، ای می آی

قــرار می دهــد. بــا فعــال شــدن ایــن آیتــم، کل ســکو از رسویــس خــارج می شــود 

امــا BDVهــا همچنــان بســته و سیســتم تحــت فشــار اســت و اکرث SDVها بســته 

شــده و سیســتم را ایزولــه می کننــد در ایــن حالــت متــام شــیرهای رسچاهی بســته 

می شــوند امــا SSSV هنــوز بــاز اســت کــه البتــه یــک اســتثنا هــم دارد.

ــی اســت کــه روی ســکو  ــرای زمان  ESD Yellow: ایــن ســطح از Shut Down ب

وجــود گاز ســمی یــا گاز قابــل اشــتعال آشــکار شــود . زمانــی کــه گاز نشــت کنــد 

ــدار  ــز هش ــای قرم ــیله چراغ ه ــه وس ــمی را ب ــا آالرم گاز س ــه م ــتم PAGA ب سیس

می دهــد و هنگامــی کــه گاز قابــل اشــتعال باشــد آالرم گاز قابــل اشــتعال و چــراغ 

ــد. ــه کار می کن ــگ رشوع ب زرد رن

 Yellow فقــط بــه صــورت اتوماتیــک عمــل می کنــد در نتیجــه Yellow ESD

ESD متامــی فرآینــد و Utility از رسویــس خــارج می شــود و BDV هــا بــه صــورت 

ــد. ــل می کنن ــک عم اتوماتی

ــال  ــود Red ESD فع ــد ش ــش تایی ــود آت ــکو وج ــه روی س ــی ک  Red ESD: زمان

می شــود.

Red ESD بــه دو صــورت اتوماتیــک و دســتی فعــال می شــود و نتیجــه  آن، همــه  

فرآیندهــا و Utilityهــا را Shut Down می دهــد و BDV بــه صــورت اتوماتیــک بــه 

ســمت Flare بــاز می شــود. بــه جــز  اتــاق ژنراتــور و اتــاق اســرتاحت در هــر نقطــه 

از ســکو آتش ســوزی شــود Red ESD فعــال می شــود.

 Abandon Shut Down (ASD) : در ایــن ســطح، متــام تجهیــزات فرآینــدی 

بی فشــار می شــوند، Utility و فلر از سیســتم خارج و ســکو ایزوله می شــود، ســکو 

ایمنــی خــود را از دســت می دهــد و فــرار تنهــا گزینــه بــرای پرســنل اســت.

ــد  ــبکه  می توان ــن ش ــای ای ــک از عصب ه ــر ی ــت در ه ــاد شکس ــا ایج ــود ی وج

خســارتی جربان ناپذیــر بــه وجــود بیــاورد. طراحــی صحیح این شــبکه از حســگرها 

و عملگرهــا در کنــار یــک مونیتورینــگ صحیــح و آموزش های متناســب بــا رشایط 

مختلــف معنــا پیــدا می کنــد. در فــاز راه انــدازی و در زمــان لوپ چــک، بایســتی از 

دقــت نصــب وایرینــگ تجهیــزات ابزار دقیــق اطمینان یافت تا ســیگنال ارســالی 

بــه اتــاق کنــرتل، دقیقــا بــرای تجهیــز مــورد نظــر ارســال شــده باشــد. همچنیــن 

پیــش از تســت نشــتی واحــد بایــد متامــی تیوب هــای ابــزار دقیــق بــه صــورت 

جداگانــه بــا فشــار متناســب تســت و ســپس روی لوله هــا و مخــازن  مــورد نظــر 

نصــب شــوند تــا از عدم نشــتی آن هــا اطمینان حاصل شــود. پیــش از اســتارت آپ 

نیــز  بایــد عملیــات Cause & Effects انجــام گیــرد. حساســیت بــاالی تجهیــزات 

ابزاردقیــق  در مراحــل  پیش راه انــدازی  و   راه انــدازی ایجــاب می کنــد تــا ایــن 

.(Preservation)تجهیــزات در هــر فــاز، به صورتــی ایمــن نگهــداری شــوند

  ایمنی در راه اندازی تجهیزات برقی

زمانــی کــه بــرای اولیــن بــار مرکــز تامیــن نیــروی ســکو (Switch Room) بــرق دار 

ــکو،  ــزات س ــردن تجهی ــرق دار ک ــدازی و ب ــان راه ان ــن در زم ــود و همچنی می ش

بیشــرتین میــزان خطــرات الکرتیکــی بــرای پرســنل درگیــر در عملیــات وجــود 

خواهــد داشــت کــه طبعــا رعایــت نــکات زیــر الزامــی خواهــد بــود:

 اســتفاده از تجهیــزات ایمنــی نرمــال و اضطــراری متناســب بــا ولتاژ (دســتکش، 

فازمــرت، کیت ایمنــی ...)

 اطمینــان از متصــل بــودن ارت (Earth) کلیــه تجهیــزات به بــاس بار و همچنین 

)TNS) پایــه های ســکو

)Megger Test) نهایی شدن اتصاالت مربوط به کانکشن ها و تست کابل ها 

 LV  و نهایــی شــدن رله هــا در صــورت اســتفاده از High pot انجــام تســت های 

Switch Gear

 UPS اطمینان از در رسویس بودن و سالمت 

 اطمینــان از بســته بــودن متامــی کابینت هــای Junction Box و تابلوهــای بــرق 

بــرای مقاومــت در برابــر نفــوذ گاز 

)EX) اطمینان از برخورداری کلیه تجهیزات از استاندارد های ضد انفجار 

پیــش از بــرق دار کــردن تجهیــزات یــا در هنــگام انجــام تعمیــرات روی تجهیزاتی 

ماننــد شــیرهای موتــوردار(MOV)، دیــزل، پمــپ، کمپرســور ، هیــرت و ...  نیــز 

بایســتی مراحــل زیــر انجــام شــود:

 گرفــنت مجــوز کار روی تجهیــز (PTW) و خــارج کــردن تجهیــز از رسویــس از 

Rack Out بــا انجــام عملیــات ،LV Switch Gear ســمت

ــانی  ــرای اطالع رس ــده (Tag Out)  ب ــم هشــداردهنده و بازدارن ــتفاده از عالی  اس

بــه ســایرین

 قفل زدن رک ها (Lock Out) برای اطمینان از تغییر نکردن وضعیت موجود
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