
Тема уроку 10: Знаки безпеки, сигналізація 

Тема уроку: ознайомитись із знаками безпеки, сигналізацією 

Хід уроку 

Знаки безпеки призначені для привертання уваги працюючих до 

безпосередньої або можливої небезпеки, припису чи дозволу на виконання 

відповідних дій з метою забезпечення безпеки, а також для отримання необхідної 

інформації. 

Якщо знак безпеки встановлено на воротах чи вхідних дверях приміщення, при 

в'їзді на об'єкт або дільницю, це означає, що дія знака поширюється на все 

приміщення, на весь об'єкт або дільницю. Знаки безпеки повинні контрастно 

виділятися серед довкілля і бути у полі зору людей, яких вони стосуються. 

Форма, розмір і колір знаків безпеки мають відповідати чинним стандартам. 

Знаки безпеки можуть бути: 

 заборонні(червоний колір); 

 попереджувальні (жовтий); 

 приписувальні (зелений); 

 вказівні (синій). 

Сигналізація призначена для попередження працюючих про пуск і зупинку 

обладнання, порушення технологічних процесів, аварійну ситуацію. За 

принципом дії вона може бути світловою, звуковою, кольоровою тощо. 

1. Світлову сигналізацію використовують на транспорт. засобах, в 

електроустановках, на пультах керування напівавтомат. та автоматичними 

лініями. 

За функціональними призначенням сигнальні пристрої поділяються на такі: 

 аварійні (сповіщають про виникнення небезпечного режиму під час 

роботи); 

 інформаційні (інформують про параметри, що визначають безпеку); 

 запобіжні (попереджують про необхідність дотримання вимог безпеки). 

Засоби світлової сигналізації обладнуються світлофільтрами червоного, 

жовтого, зеленого та синього кольорів. 

Сигналізацією у вигляді світлової лампи обладнуються: 

1. устаткування, на якому усунення технічних або технологічних неполадок є 

небезпечною та трудомісткою операцією; 

2. всі види технологічного устаткування, яке має окремі станції керування; 

3. для попередження про пуск обладнання на автоматичних лініях, конвеєрах. 

2. Звукова сигналізація у вигляді сирен, гудків, дзвінків, зумерів, ревунів, 

свистків використовується на машинах з невеликим рівнем шуму. 

Сигнальні звукові та світлові пристрої розташовують так, щоб на ділянці 

роботи обслуговуючого персоналу звукові сигнали було добре чути, а світлові - 

добре видно. 

З метою підвищення уваги працюючих, попередження їх про можливу 

небезпеку рекомендується фарбувати машини та устаткування у сигнальні 

кольори. 

Встановлені такі сигнальні фарбування відповідно до міждержавного 

стандарту: 

1. червоний — заборона, безпосередня небезпека, засіб пожежогасіння; 

2. жовтий — попередження, можлива небезпека; 



3. зелений — припис, безпека; 

4. синій — вказівка, інформація. 

 

Д/з: схематичне зображення знаків безпеки. 
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