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4.1 Загальні відомості про обладнання для дозування продуктів 

На переробних і харчових виробництвах велике значення має процес від-

мірювання певних порцій (дозування) сировини, допоміжних матеріалів, готової 

продукції. 

Процес дозування повинен забезпечити правильне ведення технологічних 

процесів, задану рецептуру, правильну і точну розфасовку готових продуктів, що 

надходять до споживача. 

На підприємствах багатьох галузей переробної промисловості дозують ма-

теріали і продукти різної структури та різних властивостей: сипучі, рідкі ма-

лов’язкі, рідкі, густі, пластичні пасто - і тістоподібні. У зв’язку із цим, а також че-

рез різні вимоги до точності дозування його здійснюють різними методами і різ-

номанітними дозуючими пристроями, які відрізняються за принципом дії, конс-

трукції робочих органів та продуктивності. 

При конструюванні дозуючих пристроїв необхідно враховувати в першу 

чергу фізико-механічні і гранулометричні властивості продуктів, що дозують: 

а) розміри часток, об’ємну масу, рухливість (сипкість), вологість, злежува-

ність, створення грудок, можливість утворення склепінь і розпилення (для сипу-

чих продуктів); 

б) в’язкість, липкість, наявність зважених часток (для рідких продуктів); 

в) об’ємну масу, консистенцію, липкість, рухливість, пружність ( для пасто - 

і тістоподібних продуктів). 

Сипучі продукти в харчових виробництвах, зустрічаються у вигляді тонко-

дисперсних порошків (цукрова пудра, пудра какао та ін.), дрібних часток (борош-

но, кава, порошок какао та ін.), мілкошматкових (цукровий пісок, крупа, чай та 

ін.), крупношматкових (коренеплоди і бульбоплоди, штучні вироби, макаронні ви-

роби, цукор-рафінад та ін.), також пластівчастих (волокна, лусочки, пластівці). 



Об’ємна маса сипучого матеріалу коливається в широких межах залежно 

від гранулометричного складу, однорідності, вологості та інших властивостей. 

Рухливість або сипкість продукту визначається кутом його природнього 

укосу і залежить головним чином від зернистості, форми часток, вологості та ін-

ших властивостей. 

При схильності продуктів до утворення склепінь і втраті плинності в дозато-

рах необхідні спеціальні пристрої, що усувають причини, які викликають це явище. 

Дозуючі пристрої повинні бути пристосовані до регулювання, переналаго-

дження, зміни режиму роботи і забезпечувати при цьому надійне та точне дозування. 

Дозування може бути безперервним і порціонним. Останній вид дозування 

застосовується, як правило, при фасувальних операціях. 

За принципом дозування всі дозуючі пристрої діляться на об’ємні і вагові. 

Ваговий спосіб дозування, як правило, забезпечує більшу точність, тому 

для дозування основного компонента тіста – борошна, як при безперервному, так 

і порціонному тістоприготуванні частіше використовують вагові дозатори. 

Об’ємний принцип дозування конструктивно більш простий, тому дозато-

ри, засновані на цьому принципі роботи, більш надійні. Застосування об’ємного 

методу суттєво спрощує процес дозування рідких компонентів. Разом із цим, 

об’ємне дозування нерідке характеризується більш значною погрішністю, що в 

окремих випадках обмежує його застосування. 

При ваговому дозуванні погрішність звичайно становить у середньому бли-

зько 0,1%, а при об’ємному – близько 2...3 %. 

Для дозування сипучих продуктів застосовуються об’ємні і вагові дозатори, 

порціонні та безперервного дозування. 

Для готування сумішей із сипучих продуктів, як правило, застосовують за-

лежно від конструкції робочого органа об’ємні дозатори – барабанні, тарілчасті, 

шнекові, мірні ємності і вагові – бункерні із противагою. 

Для дозування готових продуктів використовуються об’ємні дозатори: сек-

торні, шиберні, плунжерні, грейферні, стрічкові та мірні ємності. 

Для дозування вологих розсипних продуктів звичайно використовують 

стрічкові або шнекові транспортери, що мають засоби для регулювання витрати, 

що і включаються в строго певний час. 

Рідкі продукти дозуються в основному за допомогою мірних ємностей різ-

них конструкцій. 

Вибір способу дозування й типу дозатора залежить від фізико-механічних і 

технологічних властивостей матеріалів, що дозуються. 



У деяких галузях промисловості, зокрема у хлібопекарській і макаронній 

застосовується систематичне дозування кількох різних видів сировини, тому 

більш раціонально використовувати багатокомпонентні дозуючі пристрої. 

Такі установки можуть працювати в автоматичному режимі, а функції об-

слуговуючого персоналу зводяться до спостереження і контролю точності робо-

ти установки. Подібні багатокомпонентні системи застосовуються як для порці-

онного, так і для безперервного дозування об’ємним або ваговим методом. 

Багатокомпонентне дозування може здійснюватися за наступними схемами: 

- послідовне дозування компонентів в одному загальному дозаторі. 

- паралельне дозування кожного компонента в окремому спеціальному до-

заторі (так звані дозувальні станції). 

Перша схема використовується, як правило, при порціонному дозуванні і є 

досить простою і економічною. Вона забезпечує меншу металоємність, що спри-

яє компактності установки. Однак тривалість загального циклу дозування через 

послідовне відмірювання компонентів досить велика. Це може знизити продук-

тивність технологічного обладнання. 

Друга схема застосовується при безперервній і порціонній обробці напів-

фабрикатів. Вона дозволяє найбільше повно пристосувати кожний дозатор до 

особливостей компонента, що дозується і, тим самим, підвищити точність дозу-

вання. Разом із цим, потрібно враховувати, що дозувальні станції такого типу 

більш громіздкі і мають дещо більшу вартість. 

На багатьох переробних виробництвах об’ємні дозатори безперервної дії ви-

користовуються також у якості живильних механізмів для подачі продуктів або 

матеріалів у машини. Вони подають продукт рівномірним потоком. Об’єм продук-

ту, що потрібно подавати в одиницю часу, визначається швидкістю подачі або по-

перечним перерізом потоку продукту. У першому випадку останнє постійно, у 

другому – не міняється швидкість подачі. 

При постійному перетину потоку в дозуючих пристроях установлюють спе-

ціальні приводні механізми для регулювання швидкості подачі в необхідних ме-

жах. При другому варіанті дозування в пристроях необхідно мати механізми для 

зміни потоку подаваного продукту в процесі його переміщення. 

Залежно від класифікаційних ознак дозатори-живильники безперервної дії 

діляться на барабанні, тарілчасті, шнекові, стрічкові, лоткові, хитні, плунжерні, 

струшуючі і вібраційні. Залежно від співвідношення ручних і машинних операцій 

при дозуванні розрізняють дозатори напівавтоматичної і автоматичної дії. 

На переробних виробництвах дозування рідин застосовується для забезпе-

чення певного технологічного режиму, а також для розфасовки рідких продуктів у 

тару (молоко, рослинна олія та ін.). 

У першому випадку можуть застосовуватися мірні посудини, об’ємні вимі-

рювальні пристрої різного принципу дії, дросельні витратоміри з виконавчими 

механізмами-автоматами, вагові автоматичні дозатори. 



Для розливу в тару рідких продуктів застосовуються спеціальні порціонні 

дозатори, які відмірюють рідини тільки за об’ємом. Для дозування високовартіс-

них продуктів застосовуються спеціальні об’ємні вимірювальні пристрої – дозую-

чі елементи розливальних автоматів. Для дозування менш вартісних рідких про-

дуктів у якості об’ємних вимірювальних пристроїв використовується тара (пляш-

ки, банки), яка заповнюється до постійного рівня. Погрішність дозування в цих 

випадках залежить від того, наскільки дана харчова тара відповідає своїй ємності. 

Загальна класифікація дозуючих пристроїв представлена на рисунку 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Загальна класифікація дозуючих пристроїв 

Дозування тістоподібних продуктів здійснюється шляхом безперервного 

відділення від загальної маси окремих шматків певного об’єму і відповідно рівної 

маси. При цьому повинна бути забезпечена рівномірна щільність шматків. Погрі-

шність дозування, наприклад у хлібопекарському виробництві, не повинна пере-

вищувати ± 2,5 % від середньої маси. 

Об’ємні дозатори для тіста можуть бути наступних видів: 

а) з відсіканням шматків тіста від джгута, що вижимається рівномірно з 

мундштука; ці шматки повинні мати певну форму і відтинатися ножем, що гойда-

ється з постійною частотою; 

б) з мірними ємностями (кишенями), які заповнюються тістом і спорожня-

ються примусовим способом; 

в) з пристроями штампувального типу – висікають шматки тіста певної фо-

рми і об’єму з попередньо підготовленої стрічки продукту. 



4.2 Принципові схеми основних типів дозаторів сипучих матеріалів 

Принцип дії об’ємних дозаторів безперервної дії для сипучих матеріалів засно-

ваний на подачі продукту з ємності (бункера) робочим органом, що робить оберталь-

ний, поступальний або зворотно-поступальний рух. Для безперервного дозування 

використовують барабанні, тарілчасті, шнекові, стрічкові і вібраційні дозатори. 

 

Рисунок 2 – Схеми дозаторів об’ємного типу для сипучих компонентів: 

а - барабанний; б - тарілчастий; в - шнековий; г - стрічковий; д - вібраційний. 

Барабанний дозатор (рисунок 2, а) має робочий орган 1, розташований у 

корпусі 2, з декількома гніздами (кишенями), які заповнюються сипучим матері-

алом під дією сили ваги. При регулюванні продуктивності міняють об’єм погли-

блень (кишень) або частоту обертання барабана. З кишень продукт самопливом 

надходить у вихідний патрубок дозатора. 

Тарілчастий дозатор (рисунок 2, б) являє собою горизонтальний диск 1, 

що обертається (таріль), з якого матеріал скидається шкребком 2. Висота шару 

матеріалу регулюється пересувною манжетою 3, яка перекриває вихідний патру-

бок бункера. Матеріал розташовується на тарілці усіченим конусом, розміри яко-

го залежать від висоти розташування манжети. 

Шнековий дозатор (рисунок 2, в) являє собою короткий шнек 1, поміщений 

у кожух 2. Шнек забирає матеріал з бункера і проштовхує його до вихідного пат-

рубка. Продуктивність дозатора може регулюватися частотою обертання шнека. 



Стрічковий дозатор (рисунок 2, г) є коротким стрічковим конвеєром 1, 

розташованим під живильним бункером 2. Подачу матеріалу можна регулювати 

переміщенням заслінки 3 або зміненням швидкості конвеєра. 

Вібраційний дозатор (рисунок 2, д) має робочий орган у вигляді коливно-

го лотка 1, підвішеного на гнучких опорах 2. При вібрації лотка сипучий матері-

ал переміщається в поздовжньому напрямку. 

Принцип дії вагових дозаторів заснований на використанні квадрантних або ва-

жільних вагових механізмів. Вагові дозатори борошна, в основному, використовують 

на хлібопекарських підприємствах при порціонному і потоковому тістоприготуванні.  

Бункерний дозатор (рисунок 3, а) відноситься до дозаторів вагового типу, 

що працюють у періодичному 

режимі від живильника 1.  

У ньому на призмах мало-

го плеча вантажопідйомного 

важеля 4 підвішений бункер 2 із 

дном 3, що відкривається. Біль-

ше плече важеля за допомогою 

тяг 6, 8 і проміжного важеля 7 

зв’язане з циферблатним прила-

дом 9, на якому встановлені да-

тчики грубої 12 і точної 13 маси, 

датчик 11 нульового положення 

стрілки 10. На великому плечі 

розташована противага 5. 

Рисунок 3 – Схеми дозаторів вагового типу 

Стрічковий дозатор вагового типу (рисунок 3, б) забезпечує високу точ-

ність дозування сипучих компонентів при безперервних процесах виготовлення 

продукту. Живильник 1 подає продукт на короткий конвеєр 6, що рухається з по-

стійною швидкістю. При надходженні продукту на конвеєр сигнал, що надходить 

на ваговий пристрій 2, безупинно перетворюється ним у пропорційний електрич-

ний або пневматичний сигнал, який подається в систему реєстрації і автоматич-

ного керування 4, а потім в інтегруючий 5 і реєструючий 3 прилади. Ця система 

забезпечує задану продуктивність живильника. 

Системи автоматичного безперервного вагового дозування мають гнуч-

кість і добре сполучаються із сучасними засобами комплексної механізації і ав-

томатизації виробництва та мікропроцесорною технікою 



4.3 Основні типи дозаторів рідких компонентів 

Дозатори для рідких компонентів. Принципові схеми основних типів рі-

динних дозаторів показані на рисунку 4 . Більшість схем дозаторів, крім мем-

бранного і бункерного, мають за основу об’ємний принцип дозування. 

 

Рисунок 4 – Схеми дозаторів об’ємного типу для рідких компонентів: 

а - дросельний; б - барабанний; в - поплавцевий; г - черпаковий; д - фіксованого 

рівня; е -  електродний; ж - стаканчиковий; з - шестеренний; и – поршневий. 

Дросельний дозатор (рисунок 4, а) являє собою ємність 1, у якій за допо-

могою поплавцевого клапана 2 підтримується постійний рівень. Рідина зливаєть-

ся по трубопроводу 3, на якому встановлено дросельний пристрій 4. Цим спосо-

бом за умови підтримки температури на постійному рівні можна з високою точні-

стю дозувати рідини, близькі до ньютонівських (таких, що підпорядковані закону 

в’язкого тертя Ньютона, за яким дотичні напруження і градієнт швидкості рідини 

лінійно залежні). Однак при цьому слід ураховувати, що при дозуванні рідких 

компонентів можливе виділення кристалів солі і цукру, а також поява відкладань 

жиру на стінках трубопроводів та поверхнях дросельного пристрою, що приво-

дить до змінення витрат компонентів залежно від тривалості роботи дозатора. 



Барабанний дозатор (рисунок 4, б) здійснює безперервне об’ємне дозуван-

ня рідких компонентів за рахунок формування тонкого шару на поверхні бараба-

на, що швидко обертається. Барабан 1, занурений у ємність 2 постійного рівня на 

глибину близько 0,3 свого радіуса, повинен обертатися зі швидкістю 2...3 м/с. На-

липлий шар рідини шкребком 3 направляється в машину.. Недоліками методу 

тонкошарового дозування є труднощі регулювання витрат через його нелінійну 

залежність від частоти обертання барабана, температури та інших факторів, а та-

кож значні габаритні розміри дозатора. 

Поплавцевий дозатор (рисунок 4, в) має мірну ємність 2, у яку рідина на-

дходить через електромагнітний клапан 6 і трьохходовий кран 7. При наповненні 

ємності поплавець 1 піднімається разом зі стержнем 3. Коли задана порція ріди-

ни відмірена, контакт 4 замикає ланцюг через нерухомий контакт 5 і електромаг-

нітний клапан 6 закриває доступ рідини. Зміна дози регулюється переміщенням 

контакту 4 по стержню. Після повороту крана 7 на 90° проти годинникової стріл-

ки проводиться злив відміреної порції рідини. 

Черпаковий дозатор (рисунок 4, г) постачений мірними ємностями, які 

періодично занурюють у рідину бака постійного рівня. 

Після заповнення черпак 1 піднімається і за рахунок сил гравітації відміре-

на порція зливається через трубку 2, на якій закріплена мірна ємність. Заданий 

обсяг регулюється ємностями, розміщеними усередині черпака. Недоліком конс-

трукції є невисока точність дозування компонентів, що мають змінну щільність і 

високу в’язкість. Причиною цього є адгезія рідини до стінок мірної ємності і 

утворення хвиль при її заповненні. 

Дозатор фіксованого рівня (рисунок 4, д) працює за принципом заповнення 

мірної ємності 1 через впускний клапан 3 до рівня, відповідного до розташування 

рідини в бачку 4 постійного рівня. Злив набраної дози проводиться через випускний 

клапан 2. Величина дози регулюється шляхом вертикального переміщення трубки 5. 

Перевагами цього дозатора є висока точність дозування, зручність регулю-

вання при зміні рецептури і достатня частота доз, недоліком – різке зниження то-

чності дозування при зменшенні витрат через великий об’єм клапанної коробки. 

Електродний дозатор (рисунок 4, е) використовується для порціонного 

відмірювання розчинів. У дозаторі цієї конструкції фіксація рівня в мірній ємно-

сті 1 здійснюється за допомогою системи електродів 4. Розчин надходить через 

електромагнітний клапан 3. По мірі заповнення ємності рівень розчину підвищу-

ється і доходить до включеного електрода. У цей момент клапан 3 закривається. 

Злив дози здійснюється через електромагнітний клапан 2. 



Стаканчиковий дозатор (рисунок 4, ж) складається із двох основних 

елементів: обертового стакана 1 і нерухомого корпуса 2. У корпусі виконані 

отвори 5, 3 і 4 відповідно для подачі компонента, зливу відміреної дози і вида-

лення повітря. При збіганні паза в стакані з отвором 5 мірна ємність заповнюєть-

ся рідиною. Після повороту стакана на 180° відмірена доза зливається через отвір 

3. 

Стаканчикові дозатори, злив з яких здійснюється самопливом, застосову-

ють для подачі води, розчинів солі, цукру, дріжджів і жиру. Дозатори прості у 

виготовленні і обслуговуванні. У них легко і швидко можна змінити витрати 

компонентів. Дозатори можна збирати в блоки із загальним приводом для подачі 

кількох компонентів. Недоліком дозаторів є невисока точність дозування внаслі-

док витоку рідини через зазори. 

Шестеренний дозатор (рисунок 4, з) складається із двох шестірень, одна 

з яких (ротор) 1 одержує обертання від електродвигуна, інша (замикач) 2 вільна, 

приводиться в рух від зачеплення з першою шестірнею. Ротор, обертаючись пе-

редає рух замикачу. Коли зуби шестірень виходять із зачеплення, створюється 

розрідження і відбувається усмоктування рідини в корпус 3. Шестірні захоплю-

ють рідину і переміщають її по напрямкові обертання. Коли зуби знову входять у 

зачеплення в області нагнітального патрубка, рідина, що перебуває в порожни-

нах між зубами та стінками корпуса, витісняється в нагнітальний трубопровід. 

Поршневий дозатор (рисунок 4, и) працює в такий спосіб. При русі порш-

ня 1 вправо в робочій камері створюється розрідження і рідина через всмоктува-

льний клапан заповнює камеру. При русі поршня вліво всмоктувальний клапан 2 

закривається, поршень давить на рідину, що перебуває в робочій камері, яка че-

рез нагнітальний клапан 3 витісняється в трубопровід. 

Перевагою дозаторів поршневого типу є стабільність витрат рідини при 

зміні опору в магістралі нагнітача. Продуктивність такого дозатора залежить 

тільки від ходу поршня при заданій частоті обертання привода, що дозволяє оде-

ржати високу точність дозування. До недоліків поршневих дозаторів слід віднес-

ти пульсуючу подачу рідкого компонента.  

Мембранний дозатор (рисунок 5) здійснює вагове дозування рідких ком-

понентів у періодичному режимі роботи. У дозаторі використовуються еластичні 

мембрани, що сприймають тиск стовпа компонента, що дозується, і передають 

зусилля на ваговий механізм. Дозатор складається з ємності 1, вертикального 

стержня 3 з еластичною мембраною 2, вагового механізму 5, контактної колодки 

4, що управляє впускними і випускними електромагнітними клапанами. Величи-



на дози регулюється установкою гир на ваговий механізм. 

Бункерний дозатор відноситься до дозато-

рів вагового типу періодичної дії і здійснює 

послідовне багатокомпонентне дозування 

декількох компонентів. 

Компоненти по черзі через відповідні 

клапани надходять у прийомний бункер-

збірник, підвішений на призматичних опо-

рах до вагового важеля, який одним кінцем 

опирається на нерухомі призми, а іншим да-

вить на тягу вагового пристрою (схема бли-

зька до схеми на рисунку 3, а). 

Рисунок 5 – Схема мембранного дозатора 

Дозатори для різних рідких компонентів часто поєднують у дозувальні 

станції, які являють собою ряд дозаторів, змонтованих у єдину установку, що до-

зволяє робити почергове або одночасне дозування всіх рідких компонентів. 

Перевагою дозувальних станцій є можливість створення єдиних механіз-

мів, пристроїв і схем керування для ряду дозаторів, а також компактність, що до-

зволяє скоротити займану виробничу площу. 

4.4 Розрахунки деяких типів дозаторів для сипучих матеріалів 

Барабанні дозатори  (рисунок 6) застосовують двох типів: із циліндрич-

ними або гранованими барабанами і секторні (коміркові або лопатеві). Цилінд-

ричні, гладкі і барабани з мілкими рифлями використовують для порошкових і 

дрібнозернистих матеріалів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        а)      б)       в)         г) 



Рисунок 6 – Барабанні дозатори для сипучих матеріалів:  

а - циліндричний; б - гранований; в - комірковий; г – лопатевий. 

Окружна швидкість v  барабанів становить 0,025…1,0 м/с. Такі дозатори 

звичайно встановлюють під бункерами. 

Продуктивність  барабанного дозатора, кг/с: 

  бnzlAQ ,      (1) 

де А  -  площа поперечного перерізу однієї кишені (жолоба, гнізда і т.д., 

            надалі можна називати жолобом), м
2
;  

     l  - довжина робочої частини ринви, м;  

     z  - число ринв на барабані;  

     áï  - частота обертання барабана, с
–1

;  

      ρ  - щільність матеріалу, кг/м
3
; 

      φ  - коефіцієнт заповнення жолобів, 9,0...8,0φ  . 

Для циліндричного барабана  

  бnzlhDQ ,      (2) 

де D  -  діаметр барабана, м;  

    h  - товщина шару матеріалу, який захоплюється барабаном, м. 

Частота обертання барабана, с
–1

: 

вб п
360

n 


,      (3) 

де α - кут повороту барабана за один оберт приводного вала, гради.; 

   п в  - частота обертання приводного вала, з
-1
. 

Якщо α  = 360°, то пб = пв; якщо α  < 360°, те пб < пв  

Потужність,  необхідна на привод барабана, Вт: 

ρgm

kkvF
P 21




 ,            (4) 

де F  -  сила для подолання опору обертанню барабана на холостому ходу 

            і опору внутрішнього тертя; 

1k  - коефіцієнт, що враховує опір дробленню (для порошкоподібних 

            продуктів 2k1  ); 

2k  - коефіцієнт, що враховує втрати потужності, обумовлені подоланням 

           шкідливих опорів ( 25,1...1,1k2   ). 

Якщо позначити площу опорної поверхні стовпа продукту над барабаном А1, при 

куті природнього укосу продукту oφ , питомий тиск продукту на поверхню барабана, Па: 

co1 fGtgAp   ,        (5) 



де G - сила тиску насипного матеріалу на барабан, 1AρG  ; 

   cf  - коефіцієнт внутрішнього зрушення матеріалу. 

Для легкосипких матеріалів cf  прирівнюється до коефіцієнта внутрішнього 

тертя of , а для сипучих: 

ρτff 0oc  ,      (6) 

де 0τ  - початковий опір здвигу. 

Питомий тиск на поверхню барабана, Па: 

gρhp 1  ,      (7) 

де 1h  - висота продукту, що засипається в бункер, м. 

Установлена потужність електродвигуна, Вт: 

)(РP двпдв   ,         (8) 

де п  - КПД передачі; дв  - КПД двигуна. 

Тарілчасті (дискові)  дозатори  (мікродозатори) застосовуються при 

дозуванні сухих сипучих добавок. 

Матеріал з бункера надходить на диск, що 

обертається, і, з якого зіштовхується шкребком. 

Товщина шару на диску регулюється манжетою, 

яка обмежує вихід матеріалу на диск.  

За кожний оберт диска з нього знімається 

порція матеріалу, розташована на диску у вигляді 

кільця трикутного перерізу. 

Продуктивність дозатора, кг/с: 

nρVQ o  ,   (9) 

де Vо - об’єм матеріалу, що знімається за 

один оберт тарілки (диска), м
3
; 

    п  -  частота обертання тарілки, с
–1

. 

Рисунок 7 – Дисковий лозатор 

Максимальний об’єм матеріалу, який знімається за один оберт, м
3
: 

ooo ARπ2V  ,      (10) 

де Rо - відстань між центром ваги радіального перерізу кільця і віссю обертання, м; 

    Ао - площа поперечного перерізу кільцевого шару, м
2
. 

oo φtg3hRR  ,     (11) 

де  R  - радіус манжети, м;  



    h  - висота підйому манжети над тарілкою, м;  

   ocφ  - кут природнього укосу матеріалу в русі, град. 

Площа поперечного перерізу кільцевого шару визначається як: 

oc
2

o φtg2hA  .      (12) 

Підставивши значення oR  і oA  у вираз (9) одержимо: 














ococ φtg3

h
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nρhπ
Q .     (13) 

Гранична частота обертання тарілки визначається з умови, при якій відце-

нтрова сила, що діє на частки матеріалу, менша за силу їх тертя об диск, тобто: 

1
2

Rωm  < gmf  ,        (14) 

де m  - маса часток, кг;  

   ω  -  кутова швидкість обертання диска, рад/с; 

   R 1  - найбільший радіус обертання часток, м; 

    f  - коефіцієнт тертя часток про тарілку. 

Враховуючи, що gπ
2  , можна записати:  

п < 
oc1 φtghR

f
30

R

f
30


 .    (15) 

Для визначення потужності, яка потрібна для привода тарілчастого дозато-

ра, необхідно враховувати опір від тертя продукту об поверхню тарілки і шкреб-

ка, дроблення продукту шкребком, закручування стовпа продукту, що опускаєть-

ся з воронки дозатора. 

Для тарілчастого дозатора приблизна потужність привода,  Вт: 

k)βcosf2(
η

P
P 2

1  ,           (16) 

де 1P  - потужність, потрібна для подолання сил опору від тертя матеріалу 

            об тарілку, Вт; 

    f2 - коефіцієнт тертя матеріалу про шкребок; 

    k  -  коефіцієнт, що враховує інші шкідливі опори (k  = 1,5-2); 

     η  - КПД приводного механізму дозатора; 

     β - кут установки шкребка відносно площини перерізу кільця матеріалу. 

102vFP ìòð1  ,     (17) 

де vм - швидкість матеріалу, що скидається з диска, м/с; 

 Fт р  -  сила тертя, Н; 

Сила тертя, яка виникає при переміщенні матеріалу по тарілці: 

1o fgρLAF  ,     (18) 

де L  -  шлях переміщення матеріалу, м; 



     f1 - коефіцієнт тертя матеріалу про диск. 

Швидкість руху  матеріалу: 

/60nRπ2v oì  .     (19) 

Шнекові дозатори (рисунок 8) 

застосовують для подачі зернистих, мі-

лкошматкових і порошкоподібних ма-

теріалів у тих випадках, коли можливе 

подрібнювання окремих часток не має 

значення. Продуктивність регулюють 

головним чином зміненням частоти 

обертання шнека. Такі дозатори можна 

встановлювати горизонтально, похило 

та вертикально. 

Рисунок 8 – Схема шнекового дозатора 

1- бункер; 2- кожух; 3- шнек; 4- вал. 

Продуктивність шнекового дозатора, кг/год: 

ρnkSD47Q
2  ,     (20) 

де D  -  діаметр шнека, м; 

      S -  крок шнека, м, S = (0,8...1)D; 

     k  -  коефіцієнт заповнення, k  = 0,8...1,0;  

    п  - частота обертання вала шнека с
–1

. 

Для легкосипких матеріалів частота обертання п  = 0,66...1,3 с
–1

, для важко-

сипких  п  = 0,33...0,66 с
–1

. 

Щоб уникнути забивання шнека при роботі з шматковим матеріалом реко-

мендується витримувати співвідношення D > (4...5) Dш, де Dш - максимальний 

розмір шматка. 

Потрібна потужність двигуна, кВт: 

123
k)HwL(

η10367

Q
P 


 ,       (21) 

де η  - ККД привода;  

    L2 - горизонтальна проекція шляху переміщення, м;  

  Н  -  висота підйому продукту, м;  

    w - коефіцієнт опору переміщенню матеріалу;  



   k1- - коефіцієнт, що враховує втрати на тертя в підшипниках (k1 = 1,1...1,2). 

Для борошна w  = 1,2; повареної солі і соди w  = 2,5; пилоподібного і шмат-

кового вапна w = 4. 

Основним робочим органом вібраційних дозаторів є опорний або підвісний 

лоток 3 (рисунок 9), що одержує коливання від приводного механізму. У якості 

останнього може бути застосований ексцентриковий коливач 1-2 (рисунок 9,а) 

або вібродвигун 4 (рисунок 9, б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Схеми вібраційних дозаторів: 

а) з ексцентриковим коливачем; б) з вібродвигуном. 

Вібраційні дозатори можуть подавати різні матеріали. Число коливань лот-

ка рекомендується до 3000 у хвилину, а амплітуда коливань - до 4 мм. При цьому 

спостерігається короткочасний відрив матеріалу від дна лотка, і протягом деяко-

го проміжку часу матеріал перебуває в стані вільного польоту. Це зменшує три-

валість контакту вантажу з лотком і знижує зношування останнього. 

Продуктивність  вібраційного дозатора, т/год.: 

φρvhB3600Q  ,      (22) 

де В  - ширина лотка, м; h  - висота шару матеріалу в лотку, м;  

    v  - середня швидкість переміщення матеріалу, м/с; 

    φ  - коефіцієнт заповнення, для відкритих лотків φ  = 0,6...0,8. 

При частоті коливань більше 28 с
–1

 середня швидкість переміщення  

матеріалу по лотку: 

βcosωakv  ,     (23) 

де k  - поправочний коефіцієнт; 

    ω  - кутова швидкість, радий/з; 

   β  - кут між напрямком тягового зусилля і площиною лотка, град. 

αsinkkk 21  ,      (24) 



де 1k  і 2k  - коефіцієнти, що залежать від властивостей матеріалу; 

             α  - кут нахилу лотка, град. 

На практиці швидкість подачі матеріалу вібраційним дозатором звичайно 

становить 0,1…0,3 м/с. 

Потужність приводного двигуна  у вібраційних дозаторах витрача-

ється на подолання сил опору переміщенню насипаного продукту по лотку і на 

втрати, пов’язані із приведенням маси дозатора в коливальний рух, кВт: 
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 ,        (25) 

де k   - коефіцієнт, що залежить від точності настроювання системи дозатора;  

    п  - число коливань у хвилину; 

    Gk - маса частин дозатора, що вібрують; 

   3k  - коефіцієнт опору; 

   L  - довжина лотка, м. 

При розрахунках приймають k   = 0,04...0,16; 3k  = 0,25...0,35.  

Стрічкові  дозатори  (рисунок 10) застосовуються для подачі і дозуван-

ня сипучих, липких, а також вологих матеріалів, що злежуються. Вони можуть 

установлюватися горизонтально або з нахилом. 

Верхня гілка стрічки лежить на опорних роликах або ковзає по нерухомому 

металевому настилу. Уздовж стрі-

чки встановлюються борти, що 

створюють жолоб. Бункер улашто-

ваний так, щоб на стрічку безпосе-

редньо не передавався тиск матері-

алу. Шар матеріалу на стрічці по 

висоті регулюється заслінкою. Ре-

комендована швидкість стрічки 

становить 0,1…0,5 м/с. 

Рисунок 10 – Схема стрічкового дозатора: 

1- заслінка; 2- стрічка транспортера. 

Продуктивність  стрічкового дозатора, кг/год.: 

kρvA3600Q  ,     (26) 

де А= bh  - площа поперечного перерізу шару матеріалу, м
2
;  



         b  -  ширина стрічки, м;  

         h - товщина шару матеріалу на стрічці, м; v - швидкість стрічки, м/с;  

         k  - коефіцієнт заповнення ринви, k  = 0,75...0,8. 

 

Потрібна потужність  на приводному барабані, кВт: 

21 PPP  ,      (27) 

де 1P  - витрати потужності на подачу матеріалу, кВт; 

     2P  - витрати потужності на подолання тертя матеріалу об стінки жолоба, кВт. 
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 ,        (28) 

де L  - довжина дозатора між осями барабанів, м;  

   Н  -  висота підйому продукту ( для похилих дозаторів), м;  

     1k - коефіцієнт, що враховує опір барабанів, перегин стрічки й т.п. 

При розрахунках приймають 2,1k1   

gvkfρlh01,0
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 ,      (29) 

де F -  тягове зусилля для подолання опору тертю, Н; 

     l  - довжина бортів, м; 

    f  - коефіцієнт тертя матеріалу про борти; 

    nk  - коефіцієнт рухливості матеріалу (з довідкових даних). 

Тягове зусилля визначається за виразом: 

flhpF n  ,      (30) 

де nn kvhp   нормальний тиск на борти, Па. 

Встановлена потужність електродвигуна 
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 ,           (31) 

де η  - ККД привода;  

   Tk  - коефіцієнт, що враховує втрати на тертя, 1,1kT  . 

 У зв’язку з обмеженістю часу, розрахунки дозаторів рідких речовин в даній 

лекції не наводимо. 


