
Тема уроку 85:Устаткування для надання інших видів послуг 

Мета: оволодіння знаннями щодо  видів устаткування для надання інших 

послуг. Мийка автомобілів. 

Хід уроку 

У зв’язку з тим, що кількість автомобілів збільшується з кожним днем, 

активно розвивається і сфера обслуговування машин.  В перелік цих сервісів 

входять автомийки самообслуговування. 

Мийка самообслуговування. Незамерзання води у системі, забезпечується 

завдяки наступним рішенням: постійний невеликий відтік води з пістолета 

високого тиску, продування системи стисненим повітрям після завершення 

циклу миття. Останніми роками, для мийки автомобільного кузова та чищення 

салону стала використовуватися пара. Висока температура та тиск 

професійного обладнання, дозволяє відмовитися від поверхнево-активних 

речовин, і в кілька разів знизити витрату води — під час перетворення води на 

пару, обсяг речовини, що миє, збільшується в 1673 рази . Суха пара очищує 

салон від плям, видаляє неприємні запахи і не вимагає тривалого часу на 

висихання салону. У США набули поширення так звані «бікіні-автомийки»: 

миття машин там проводять дівчата в бікіні. Найчастіше мийниці в бікіні 

беруть участь у зборі коштів для якихось заходів чи організацій, але існують і 

комерційні «бікіні-автомийки». Іноді за додаткову плату може бути влаштована 

і «топлес-мийка». 

Мобільна авто мийка. Їх основна особливість і перевага перед звичайною 

стаціонарними автомийками в тому, що їх не прив'язано до певного місця 

розташування, отже може бути переміщено з одного місця свого розташування 

на інше. Мобільні автомийки збираються з модульних конструкцій, або їх може 

бути розташовано на базі спеціальних причепів-трансформерів. 

Суха мобільна авто мийка Суха мобільна автомийка - нова розробка в 

області автохімії та автокосметики. Її суть полягає у тому, що для миття 

машини не потрібна вода, а використовується спеціальний екологічно чистий 

хімічний засіб. Він виробляється з природної сировини і не містить барвників. 

Після застосування засобу, утворюється захисна плівка на лакофарбовому 



покритті автомобіля, що має антикорозійні здатності та властивість «антидощ». 

Технологія такої мийки досить проста. Спершу, розпорошується засіб на 

елементи ЛКП кузова за допомогою тригера. За 0,5–2 хвилини відбувається 

вплив на забруднення таким чином, що бруд розм'якшується. Далі забруднення 

з кузова витирається спеціальною серветкою з мікрофібри. Останнім етапом є 

полірування кузова. Компанії, котрі надають послуги сухого мобільного миття, 

давно працюють на ринках Америки, Західної Європи, Австралії, Нової 

Зеландії. Вони стверджують, що такий метод миття має свої переваги як для 

клієнта, так і для навколишнього середовища. По-перше, пересувна мийка 

допомагає заощадити час, уникнути потреби стояти у черзі і чекати, поки 

помиють авто на нерухомій мийці. По-друге, використовуваний хімічний засіб 

біологічно розкладається на 90-100 % та дозволяє заощадити 100 літрів води на 

митті кожної машини. 

 

Помпи і мотори ― основне обладнання для автомийки. Помпи для 

автомийок бувають двох типів: пластикові та металеві. Зрозуміло, що перший 

варіант буде значно дешевшим, однак також менш надійним. Пластикові помпи 

підходять для сервісів, де за день обслуговують 20-30 машин. 

Дорогі металеві помпи вирізняються тим, що корпус та поршні всередині 

них виготовлені з нержавіючої сталі. Завдяки цьому, вони являються 

надзвичайно стійкими та витривалими. Навіть найбільші навантаження не 

здатні призвести до поламання цих механізмів. 

Дозатори та подача хімії. Висококласний та практичний дозатор 

незамінний на кожній мийці самообслуговування. Від правильної концентрації  

детергенту у воді залежить якість очищення автомобілів. Дозатори - це ті 

елементи обладнання для автомийки, на яких не варто економити. 

Хороший дозатор повинен відповідати наступним критеріям: 

 мати систему точного налаштування подачі кількості речовини; 

 добре змішувати компоненти; 

 мати низькі втрати тиску та захист від потрапляння вологи; 

 мати систему кріплення на стіну. 



В залежності від моделі, дозатори можуть функціонувати використовуючи 

силу тиску води, або ж електроенергію. Очевидно, що перші слід купувати 

лише у випадку, якщо тиск води буде відповідати вимогам виробника. У 

іншому випадку, таке обладнання для мийки самообслуговування просто не 

буде працювати. 

Піноутворювач. Незамінним обладнанням на мийці являється 

піноутворювач. Він забезпечує утворення густої та стійкої піни, яка необхідна 

для якісного очищення забруднень кузова. Деякі моделі піноутворювачів 

оснащені спеціальним механізмом, за допомогою якого легко перемкнути 

подачу піни на чисту воду.  

Пилосос. Існує безліч видів пилососів для автомийки, які відрізняються 

один від одного потужністю та функціями. Найкращим варіантом являються 

порохотяги, які можуть виконувати сухе та вологе прибирання. 

Аксесуари для мийок самообслуговування. Аксесуари це такі ж 

незамінні елементи обладнання для мийок самообслуговування як і помпи та 

мотори. В їх список входять пістолети, шланги, тримачі для килимків та 

пістолетів, барабани для шлангів, консолі. 

Вони необхідні для того, щоб швидко та якісно обслужити авто без 

великих часових затрат. Як правило, ці елементи виготовляють з нержавіючої 

сталі. Звичайно, на ринку можна знайти також дешеві аналоги, однак в умовах 

підвищеної вологості та перепадів температури вони можуть швидко виходити 

з ладу. Тому краще вибирати дорожчі моделі, які стовідсотково прослужать 

довго. 
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