
2. 4   TECHNIKA NA DÁVKOVANIE PARTIKULÁRNYCH LÁTOK 
 

Dávkovanie sypkých PL je významnou pracovnou operáciou v mnohých výrobných 
procesoch. Úlohou dávkovania PL je definované pridávanie práškových alebo zrnitých 
materiálov do výrobného procesu. Dávkovanie musí byť dostatočne presné a musí sa 
uskutočňovať v stanovenom čase. Požadovaná presnosť dávkovania je daná konkrétnym 
výrobným procesom. 

Spôsob dávkovania a tým aj dávkovače, sa dajú rozdeľovať: 
• podľa sledovanej veličiny na:   - objemové, 

 - hmotnostné, 
• podľa činnosti na:       - kontinuálne, 

         - diskontinuálne (periodické, šaržové). 
 
Na dávkovacie zariadenia sú kladené tieto hlavné požiadavky: 

• požadovaná presnosť dávkovania látky, 
• konštrukčná jednoduchosť, 
• prevádzková spoľahlivosť, 
• možnosť regulácie množstva dávkovanej látky, 
• prijateľná výrobná cena. 

 
Objemové dávkovače 

Presnosť dávkovania je podmienená fyzikálnymi vlastnosťami dávkovaných 
materiálov. Ak je zaistená homogénna štruktúra dávkovaného materiálu, ako je tomu pri 
kvapalinách a rovnako zrnitých materiáloch,  objemové dávkovanie je dostatočne presné pre 
mnohé aplikácie .  

Väčšina zrnitých a práškových látok, hlavne ak sú organického pôvodu, však 
homogénnu štruktúru nemá. Takéto látky sa dajú charakterizovať ako heterogénne 
partikulárne súbory s rozdielnymi fyzikálnymi vlastnosťami jednotlivých častíc. Majú teda 
nerovnomerné zloženie, často ovplyvnené meniacou sa vlhkosťou. Objemové dávkovače však 
nie sú schopné vylúčiť vplyvy zmeny hustoty dávkovaných materiálov. Uvedené okolnosti 
preto obmedzujú dosiahnuteľnú presnosť dávkovania objemových dávkovačov a tým aj ich 
praktickú aplikovateľnosť vo výrobných procesoch. Ich použitie v praxi vyžaduje zaistenie 
hmotnostnej kontroly robenej tzv. stop - skúškami v určitých časových  intervaloch.  Za  
takýchto  podmienok  sa  objemové dávkovanie stáva prevádzkovo náročné a jeho presnosť 
závisí od ľudského činiteľa. 

 

 

 

a b c

Obr. 2.35  Objemové periodicky pracujúce dávkovače  
  a - posuvné odmerky, b - piestový dávkovač, c - rotačný dávkovač (turniket)
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Na objemové diskontinuálne  dávkovanie PL sa používajú rôzne konštrukcie  
dávkovačov založených na využití posúvačov a rotačné objemové dávkovače (obr. 2.35). 
Základná dávka je u týchto zariadení daná objemom jednej dávkovacej komôrky. 

Na objemové kontinuálne dávkovanie sa najčastejšie používajú závitovkové 
dávkovače (obr. 2.36). Menej často sa v tomto prípade používajú dávkovače pásové 
a tanierové.  

V prípade závitovkových dávkovačov platí, že väčšia presnosť dávkovania sa dá 
dosiahnuť použitím závitovky s menším priemerom a menším stúpaním.  

 
 

 
 
 
  

 
Regulácia výkonnosti pásových a tanierových dávkovačov sa uskutočňuje: 

• zmenou výšky dopravovanej vrstvy pomocou mechanického stierača, 
• zmenou rýchlosti dopravného pásu, resp. otáčok taniera. 

 
Výkonnosť rotačného objemového dávkovača sa vypočíta: 

ψρ....1 niVQ =   , kg/s (2.25) 

kde: V1 - objem jednej komôrky, m3 

  i    -  počet komôrok, - 
  n   -  otáčky, 1/s 
  ρ   -  hustota dávkovaného materiálu, kg/m3

  ψ  -  stupeň zaplnenia, - 
 

Pre určenie výkonnosti závitovkového dávkovača platí: 

ψρπ ....
4

).( 22

nsdDQ −
=   , kg/s (2.26) 
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Obr. 2.36  Objemové kontinuálne pracujúce dávkovače 
         a - závitovkový dávkovač  

      b - pásový dávkovač  
      c - tanierový dávkovač

kde: D  - priemer závitovky, m 
  d   - priemer hriadeľa závitovky, m 
  s   - stúpanie závitovky, m 
  n   -  otáčky, 1/s 
  ρ   -  hustota dávkovaného materiálu, kg/m3

  ψ  -  stupeň zaplnenia, - 
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Výkonnosť pásového dávkovača sa dá vypočítať podľa vzťahu: 

ρ... vhbQ =   , kg/s (2.27) 

kde: b   - šírka vrstvy materiálu na páse, m 
h   - výška vrstvy materiálu, m 
v   - rýchlosť pása, m/s 
ρ   -  hustota dávkovaného materiálu, kg/m3

 
Objemové dávkovače sú jednoduchšie, a tým aj prevádzkovo spoľahlivejšie ako 

dávkovače hmotnostné. 
 
Hmotnostné dávkovače 

Diskontinuálne hmotnostné dávkovanie  je v praxi zabezpečované zväčša pomocou 
zásobníkových váh.  

Kontinuálne hmotnostné dávkovanie je umožnené využitím elektroniky. Elektronická 
kontrola hmotnosti dávkovaného materiálu zjednodušila konštrukciu hmotnostných 
kontinuálnych dávkovačov, zvýšila ich presnosť, rozsah dávkovania a funkčnú spoľahlivosť. 
Kontinuálne hmotnostné dávkovače sú riešené ako pásové váhy (obr. 2.37 b), ktoré majú pod 
horným pásom snímač hmotnosti. Ten je spojený s počítačom, ktorý v krátkych časových 
intervaloch eviduje hmotnosť materiálu na páse a výsledky jednotlivých meraní hmotnosti 
vyhodnocuje. Získané údaje sa môžu použiť na nastavovanie výšky prepážky, ktorá určuje 
výšku vrstvy dávkovanej látky na páse. 

Vo výrobných systémoch sa často používa kombinácia objemového a následného 
hmotnostného dávkovania.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a b

Obr. 2.37  Hmotnostné dávkovače 
a - mechanické váženie dopravovanej PL 
b - váženie časti dopravného pása elektronickou váhou  
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