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АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ ДОЗАТОРІВ ДЛЯ 

ПРИГОТУВАННЯ КОМБІКОРМІВ 

 

Скляр Р.В., к.т.н., Володін О.А., магістрант  

Таврійський державний агротехнологічний університет 

імені Дмитра Моторного 

radmila.skliar@tsatu.edu.ua 

 

Класифікація за конструктивними ознаками є найбільш обширною. 

Дозуючі пристрої поділяються залежно від типу приводу, принципу 

управління, виду дозування, способу подачі матеріалу, розташування 

дозувальних ємностей, виду руху робочих органів [1]. У загальному вигляді 

класифікація приведена на рисунку 1. 

Системи об'ємних дозаторів безперервної дії. 

Дозуючі пристрої, що реалізують об'ємний спосіб дозування, 

відміряють масу дозуємого матеріалу за його об’ємом. Вони включають в 

себе механізм дозування, що базується на різних типах робочих органів і 

пристроях контролю, а також пристрій регулювання кількості матеріалу [2]. 

http://www.tsatu.edu.ua/tstt/navchannja/pidruchniki-taposibniki/mashynovykorystannja-tehniky-v-tvarynnyctvi-lekciji/
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http://www.tsatu.edu.ua/tstt/wp-content/uploads/sites/6/savchenko-2-2020.pdf
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Рисунок 1 - Класифікація дозаторів сипучих матеріалів 

 

Застосування об'ємного способу істотно спрощує процес дозування, 

однак у ряді технологічних процесів обмежує їх використання з причини 

неоднорідної внутрішньої структури сипучого матеріалу, недосконалого 

механізму спонукання до переміщення матеріалу [2], приводить до значної 

похибки у величині видаваних доз. Якість роботи цього типу пристроїв 

залежить від коливань щільності сипучого матеріалу, вмісту вологи, 

гранулометричного складу, форми частинок, насипної маси та інших 

показників. 

Широке поширення в силу простоти конструкції, універсальності і 

достатньої точності отримали живильники стрічкового типу [2, 3]. Стрічкові 

дозатори застосовують для рівномірної видачі з бункерів сипучих 

матеріалів при невисоких витратах. 

Такі дозатори, засновані на поступальному русі робочого органу, 

найбільшою мірою пристосовані до автоматизації процесу і часто 

використовуються для одержання багатокомпонентних сумішей. Нажаль, їх 
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недоліком є обмеження по продуктивності і незадовільна точність 

дозування. 

Шнекові дозатори застосовують для дозування зерна, комбікорму, 

подрібнених коренеплодів та інших видів кормів. Так, в агрегатах ОКЦ [3] 

для приготування комбікормів всі витратні бункери (зернові і борошняні ) 

обладнані дозуючими шнеками, привід яких здійснюється від мотор - 

редукторів через храповий механізм, що дозволяє у встановлених межах 

регулювати частоту обертання шнека і, як наслідок, витрату.  

Великого поширення набули вібраційні дозатори з активатором [2]. 

До переваг дозаторів вібраційного типу відноситься створення дози 

протягом малого проміжку часу (до 10 с) у порівнянні з дозувальними 

пристроями з рухомими робочими органами, так як у них зупинка руху 

потоку матеріалу відбувається лише через кілька секунд після припинення 

руху робочого органу. 

Системи автоматичного вагового дозування. 

Вагові дозатори дозволяють з малою похибкою складати рецепти 

сумішей і тому застосування їх обов'язкове в лініях приготування преміксів, 

білково - вітамінних добавок і комбікормів підвищеної якості з введенням 

компонентів, що складають менше 3% суміші [4]. Застосування вагових 

дозаторів у комбікормовій промисловості, як правило, поєднується з 

порційним змішуванням компонентів і автоматизацією управління лініями.  
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