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SYSTÉM DÁVKOVÁNÍ A KONTINUÁLNÍ DOPRAVY 

SYPKÝCH MATERIÁLŮ DOSE-TECH 
 

Systém dávkování a kontinuální pneumatické dopravy DOSE-TECH slouží pro dopravu 

sypkých materiálů z BIG-BAGů či zásobníků do technologických výrobních procesů nebo do 

potrubních systémů např. při odsíření. Dopravovanými materiály 

mohou být např. vápno, vápenec, vápenný hydrát, soda, barviva a 

ostatní sypké materiály. Systém sestává z vykládací stanice BIG-

BAGů (příp. zásobníku či násypky), dávkovacího orgánu 

(dávkovacího šneku nebo regulačního vykladače), ejektoru, 

zdroje dopravního vzduchu (dmychadla, tlakovzdušné sítě, 

ventilátoru), dopravního potrubí a vzduchového potrubí. 

Dávkovaná množství materiálu se pohybují v řádu do 1 t/h, po 

dohodě mohou být i větší. Výhodou systému je jeho provozní 

těsnost, takže jeho nasazení neohrozí životní a pracovní prostředí. 

Dávkování šnekem se používá především při vykládce BIG-

BAGů, regulační vykladač pak zejména při dávkování ze 

zásobníků, kde je možno materiál dostatečně provzdušnit. Je také 

možno použít jako dávkovacího orgánu rotační podavač, ten ale 

není vhodný pro plynulé dávkování velmi malých množství materiálu. 

BIG-BAGy mohou být do vykládací stanice umísťovány podle přání zákazníka buď 

vysokozdvižným vozíkem, nebo mohou být vytahovány kladkostrojem s pojezdem. 

Řízení dávkovaného množství materiálu zajišťuje autonomní řídicí systém podle signálu 

z technologického procesu nebo podle ručního nastavení. 



 

Základní technické údaje system DOSE-TECH: 

 

Dávkovací výkonnost systému DOSE-TECH (v závislosti na sypné hmotnosti a dalších vlastnostech materiálu, 

dopravní vzdálenosti, převýšení) 10 – 1000 kg/h 

  po dohodě větší dávkovací výkonnost 

Horizontální vzdálenost dopravy cca do 50 m 

Převýšení do 20 m 

Výška vykládací stanice BIG-BAGů cca 4,8 m 

Zastavěná plocha cca 1,5 x 1,5 m 

Spotřeba dopravního vzduchu dle projektu 

Přetlak dopravního vzduchu (stanoví projektant) do 50 kPa 

Kvalita dopravního vzduchu dokonale odvodněný 

Vlastnosti expedovaného materiálu suchý, sypký, nelepivý, práškový nebo jemně zrnitý 

 


