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    سينغيناد فحم منجم سنة، مئة قبل ،١٩١٣ أكتوبر ١٤ في
(Senghenydd)أسفر مما انفجر ويلز ساوث غالمورغان، في 

 تاريخ في فحم منجم كارثة أسوأ ھذا وكان .وفاة حالة ٤٣٩ عن
  الميثان غاز بواسطة بدأ قد الحادث أن ويعتقد .المتحدة المملكة

 المحتمل من المعدات، من كھربائية شرارات فجره ") مناجم غاز("
 غبار بعثر بدوره الذي الغاز انفجار .كھربائي جرس من شرارة أنھا
 .إشتعالھا إلى أدى مما الفحم غبار من سحابة وخلق المنجم، في الفحم
ا ات نفالغ زناكزالالال اال الفغ

ق ي ي ھ

 الفحم غبار من المزيد ھناك يزالوال المنفجر الغبارتصاعد
.باإلنتشار االنفجارات واستمرت

دة من  كان االنفجار في سينغيناد واحدة من األحداث التي أدت إلى إدراك األخطار المحتملة من شرارة المتول
ار و السحب تعال والغب ة لالش رة القابل عال األبخ ي إش ة ف دات الكھربائي تخدام . المع و اس ة ھ اليب الوقائي د األس أح

ة أو "ويعرف ھذا ب ." المعدات آمنة بطبيعتھا" ة كھربائي المعدات واألسالك التي ھي غير قادرة على إطالق طاق
ف داول مت خطر محدد مخلوط ھواء من االشتعال إلحداث طبيعية غير أو طبيعية ظروف ظل ف كافية داول في حرارية حرارية كافية في ظل ظروف طبيعية أو غير طبيعية إلحداث االشتعال من ھواء مخلوط محدد خطر مت

 -يتم ذلك عن طريق تصميم معين في المعدات الكھربائية . "الغالف الجوي والذي تركيزه يشتعل معظمه بسھولة 
ى مستوى  اطق الخطرة إل ة في المن دات الكھربائي على سبيل المثال عن طريق الحد من كمية الطاقة المتاحة للمع
ود يط الوق عل خل وف تش ي س ك الت ن تل ل م .أق

اك بعض األمور  اطق الخطرة خارج نطاق المنارةھن ة في المن في حين مناقشة مستفيضة من السالمة الكھربائي
ة في ) انظر أدناه(الھامة  دات الكھربائي ى سالمة المع اظ عل ه للحف لك كمشغل مصنع أو فني صيانة، يمكن القيام ب

.المناطق التي تصنف على أنھا خطرة

What can you do?
.  فھم المناطق الخطرة وتصنيفھا الكھربائي في المصنع الخاص بك

إذا كنت لم ترى تصنيف الرسومات الكھربائية للمنطقة الخاصة بك، إسأل 
.عنھاھؤالء، وتأكد من أنھا حديثة 

لتقديم بك الخاص المصنع في الكھربائي التصنيف خبراء ادعو

النصب التذكاري لضحايا كارثة 
سينغيناد

 إما الخطرة، المناطق في الكھربائية معدات أي جلب عند حذرا كن
 محرك يحوي شيء أي :األمثلة بعض .للعمل اإلذن يسمح عندما أو بنفسك

 وأجھزة والبطاريات، المحمولة، األجھزة محمولة، مضخة مثل كھربائي
يم )الخوالرافعات،الشوكية،الرافعاتذلكفيبما(والمركباتاالتصاالت ص ب  ع ا ي ا ي  ھرب ي ا براء ا و  ا

اسألھم . اجتماع سالمة واصفا المناطق الخطرة في المصنع الخاص بكم
كيفية التعرف على قضايا السالمة الكھربائية والمشاكل التي قد تالحظ 

.أثناء العمل
ركز في أحد عمليات التفتيش على السالمة الروتينية في المصنع 

على سبيل المثال، ابحث عن األسالك أو . على السالمة الكھربائية
التوصيالت الكھربائية التالفة، والصناديق الكھربائية التالفة، مشاكل مع 

الحشايا، واألختام، وعدم كفاية تطھير للھواء المتضمن، أو براغي مفقودة 
.على الحاويات الكھربائية

.)الخوالرافعات،الشوكية،الرافعات ذلك في بما( والمركباتاالتصاالت
 كن !بطارية إلى يحتاج الذي أو توصيله يتم أن يجب شيء أي عن اسأل
 محددة خطرة منطقة في لالستخدام مقبولة المعدات جميع أن من يقين على
 مساعدة على والحصول متأكد، غير كنت إذا .استخدامھا تنوي كنت حيث
!يعرف خبير من

 في ومعالجتھا الخطرة المناطق في الكھربائية السالمة أن من تأكد
.(MOC) التغيير إدارة مراجعات

!أفھم السالمة الكھربائية في المصنع الخاص بك
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