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Тема уроку 56, 57: Устаткування підприємств торгівлі. 

Торговельні автомати 
Мета: Оволодіди знаннями щодо будови торговельних автоматів. 

Хід уроку 

Усі торговельні автомати мають подібну структуру, однак їхня конструкція 

залежить від: агрегатного стану товару, універсальності (для продажу однієї 

групи товарів), характеру обробки товарів, ергономічних особливостей тощо. 

Незважаючи на велику різноманітність торговельних автоматів, вони (крім 

механічних) мають ідентичні основні вузли. Завантажувально-накопичувальний 

пристрій потрібен для приймання та резервного накопичення напівфабрикатів і 

товарів. Його конструкція залежить від властивостей та видів товарів, умов їх 

зберігання. Так, наприклад, в автоматів для продажу рідких товарів, що 

відпускають на розлив, заповнення ємностей, як правило, виконується з 

використанням приймальних лійок. Резервне зберігання (накопичення) рідких 

продуктів здійснюють у баках, кегах, інших ємностях, які виготовлені з 

матеріалів, що нейтральні до харчових продуктів (нержавіюча сталь, харчові 

пластмаси). В автоматів для продажу штучних товарів ємності виконують у 

вигляді бункерів, вертикальних шахт, рухомих полиць, стрічкових конвеєрів. 

Існують також конструкції завантажувально-накопичувальних систем у вигляді 

знімних пристроїв, які заповнюють товарами на оптовій базі чи на підприємстві і 

потім завантажують у торговельні автомати. Система транспортування товарів 

призначена для переміщення напівфабрикатів у зону товарної обробки і товарів в 

систему видачі продукції покупцеві. Транспортування рідких товарів 

здійснюють за допомогою трубопроводів невеликого діаметра, якими рідина 

подається під дією власної маси чи примусово насосами різного типу, а також 

під дією тиску газу, який надходить з балона в ємність з рідким продуктом. 

Поштучні товари переміщують у зону видачі стрічкові, ланцюгові, вакуумні та 

інші транспортувальні механізми. Система обробки та зберігання товарів 

призначена для дозування, змішування та інших операцій, в результаті 

виконання яких напівфабрикати перетворюються у готовий продукт. Як правило, 

такій обробці підлягають рідкі напівфабрикати. Найбільш розповсюдженою 

операцією обробки є дозування готових до продажу рідких продуктів. Операція 

полягає у відокремлені від загальної маси рідкого продукту дози чи порції, яка 

відповідає встановленій ціні. З цією мстою використовують дозатори, які 

працюють за принципом вагового, об'ємного дозування рідини чи витікання її 

через спеціальні пристрої за певний проміжок часу (дозування за часом чи 

швидкістю витікання). Більш складний процес товарної обробки здійснюється в 

пристроях для приготування холодних та гарячих напоїв (води, бульйону, чаю, 

кави тощо). Система видачі товару переміщує порцію (дозу чи одиницю) товару 

н зону, яка доступна покупцю. Вмикання системи відбувається після сигналу, 
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надісланого приладами автоматики після приймання та контролю опущених у 

монетний механізм монет чи їхніх еквівалентів. Розрахунковий вузол (платіжна 

система) призначений для приймання грошових знаків чи їхніх еквівалентів, 

перевірки та подачі сигналу виконавчим пристроям на приготування (у разі 

потребі) та видачу товару. Платіжна система захищена від несанкціонованого 

доступу і блокується при відключенні електроструму. У торговельних автоматах 

використовують різні платіжні системи: монетний механізм з видачею та без 

видачі решти, механізм приймання паперових грошей, механізм приймання 

жетонів і система старт-карт (для магнітних пластикових карт). Можливе 

встановлення комбінованої платіжної системи, яка може приймати різні засоби 

платежу, але тоді її вартість буде значно вищою порівняно з платіжною 

системою, яка працює тільки з одним засобом платежу. Після контролю монети і 

купюри попадають у накопичувач і далі в касу автомата, якщо отриманий сигнал 

про початок видачі товару. В окремих випадках прийняті монети та купюри з 

накопичувача можуть направлятись на повернення. У торговельних автоматах 

застосовують монетні механізми однономінальні, які розраховані на приймання 

монет (паперових купюр) одного номіналу, і багатономінальні, які приймають та 

контролюють монети (паперові купюри) різного номіналу. У конструкції 

багатономінальних монетних механізмів передбачений пристрій, який 

підраховує суму прийнятих грошей та подає інформацію на цифровий індикатор. 

Система автоматичних пристроїв забезпечує необхідний режим роботи автомата. 

За функціональним призначенням пристрої автоматики поділяють на пристрої 

автоматичного управління, регулювання, контролю, сигналізації, обліку і 

захисту. Автоматичне управління призначене для підтримання певної 

послідовності виконання операцій, які складають єдиний робочий цикл 

торговельного автомата. Елементами управління у складі автомата є 

неавтоматизовані пристрої (кнопки управління, мікроперемикачі, тумблери - 

вимикачі та перемикачі, пакетні перемикачі та вимикачі), які передбачають 

безпосередній зв'язок оператора з об'єктом управління, та автоматизовані 

(магнітні пускачі, реле, програмні механізми), що працюють за програмою, яку 

вводить у систему оператор чи за допомогою комп'ютера і періодично 

контролюють, а в деяких випадках і змінюють. Автоматичне регулювання 

забезпечує підтримання встановленого режиму роботи торговельного автомата. 

Принцип роботи приладів регулювання полягає в реагуванні чутливого елемента 

(датчика) на зміну регульованої величини, а виконавчий елемент за сигналом, 

який отриманий від чутливого елемента, усуває відхилення, яке виникло. Зв'язок 

між датчиком і виконавчим елементом здійснює передавальний механізм 

приладу. Так, наприклад, регулювання температури рідкого й повітряного 

середовища в автоматів для приготування та продажу гарячих напоїв 
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здійснюють терморегулятори, які працюють за принципом двопозиційного 

регулювання. При досягненні необхідної температури прилад вимикає 

електронагрівальні елементи, а при зниженні - вмикає їх. Автоматичний 

контроль і сигналізація, відповідно, необхідні для порівняння контрольованої 

величини з еталонною, за яку може бути прийняте будь-яке технологічно 

виправдане значення параметра та подачі візуального чи акустичного сигналу. 

До приладів контролю та сигналізації належать різні рівнеміри, реле, 

мікроперемикачі, індикатори. Захисні пристрої роз'єднують електричний ланцюг 

при настанні аварійного режиму роботи автомата. Система забезпечення режиму 

зберігання товарів призначена для охолодження чи нагрівання продовольчих 

товарів у процесі їх зберігання, приготування та видачі. Це холодильні агрегати, 

нагрівальні елементи, які вмонтовані в ємності для зберігання товарів, 

ізотермічні шафи, спеціальні пристрої - охолоджувачі. Допоміжне обладнання 

призначене для виконання додаткових функцій, які залежать від призначення 

автомата, асортименту товарів. До таких функцій належать: подача одноразових 

стаканчиків у нішу видачі товару; заглушення радіоперешкод, які виникають у 

процесі роботи автомата; освітлення інформаційних та сигнальних пристроїв 

тощо. Корпус автомата призначений для розміщення основного та допоміжного 

обладнання, механізмів та з'єднувальних комунікацій автомата. Він має вигляд 

шафи з дверима, які мають пристрій замикання; або несучого каркаса, який з 

передньої та бокових сторін закритий облицювальним матеріалом. Значно 

простіша будова механічних торговельних автоматів. Так, наприклад, автомат 

для продажу жувальної гумки має такі вузли та механізми: ємність для товару 

(колбу), дозатор, монетний механізм, нішу видачі товару. Ємність для товару 

(колба) — одна з основних деталей торговельного автомата. У ній знаходиться 

наповнювач (цукерки, іграшки в капсулах, жувальна гумка тощо). Колби різних 

моделей автоматів розраховані на певну кількість наповнювача - від однієї 

коробки до декількох коробок. Виготовляють колби з полікарбонату в формі 

циліндра, паралелепіпеда чи сферичної форми. Сучасні колби здатні 

витримувати значний зовнішній фізичний вплив. Дозатор - деталь торговельного 

автомата, яка відповідає за кількість наповнення товару, що буде виданий 

покупцю. Існує декілька типів дозаторів. Одні розраховані виключно на великий, 

інші на дрібний (порційний) товар. Дозатор, розрахований на великий товар, 

видає за один раз усього одну одиницю товару. Інші дозатори розраховані на 

дрібний товар і видають за один раз декілька одиниць - порцію. У такому 

випадку кількість товару можна легко регулювати. Є також універсальні 

дозатори (на всі види товарів), які власник (механік з обслуговування) сам може 

переналагодити на той чи інший товар. Варто зазначити, що універсальний 

дозатор - не є ідеальним дозатором. Для кожного наповнювача потрібен власний 
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дозатор, у цьому успіх точного продажу, коли важливо, щоб товар подавався у 

певній кількості, в іншому випадку можливі скарги від покупців. Монетний 

механізм "приймає" оплату від покупця, "перевіряє" монету на розмір (товщину і 

діаметр), жорсткість. Монета, яка не відповідає необхідним вимогам, або не буде 

прийнята, або ж товар не буде видано, бо автомат розпізнає фальшивку. Монетні 

механізми легко налагодити під необхідний жетон, монету. Вони бувають 

однономінальні та універсальні (приймають до оплати два номінали монет). 

Монетні механізми, які приймають одночасно 2-4 монети одного номіналу 

видадуть товар тільки після того, як покупець опустить у щілину механізму 

відповідну кількість монет. Одними з найбільш надійних монетних механізмів є 

механізми канадської фірми "Веауег". Точність їх розпізнавання приблизно 0,15 

мм. Підставка під торговельний автомат (стійка) — необов'язкова, але в той же 

час необхідна деталь, яка потрібна для встановлення торговельного автомата в 

будь-якому місці торговельного залу. Автомат прикріплюється до стійки 

нижньою частиною корпусу через спеціальні отвори за допомогою болтів. У 

деяких супермаркетах автомати стоять не на стійці, а прямо на стелажі (гірці). 

Однак таке встановлення має ряд недоліків. По-перше, автомат стає непомітний: 

він "губиться" серед маси товарів, його не бачить більшість покупців. До такого 

автомата важко підступитися дитині, адже він стоїть високо, можливо, буде 

закритий чергою покупців. По-друге, автомат на стелажі не закріплений, він 

буде "ковзати" по поверхні, а отже, може впасти. Існують спарені підставки 

одночасно під два-три і більше торговельних автоматів, також підставки, які 

об'єднують 5-20 автоматів. Інші деталі та можливе комплектування. Будь-який 

торговельний автомат замикається на ключ (від одного до двох - залежно від 

моделі). Додатковим обладнанням може бути сейф для монет, неонове 

підсвічування, звукові плати тощо. Вони не йдуть у стандартний комплект 

обладнання, але можуть бути додатково замовлені у виробника власником 

торговельного автомата. Частина з них вимагає або живлення від акумуляторних 

батарей, або підключення до електромережі. 

За посиланням, наведеним нижче Ви зможете переглянути будову 

торговельного автомату для приготування та продажу піци: 

https://www.youtube.com/watch?v=6gp1KEHONG8  
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