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Czym jest transport wibracyjny?

W celu zaobserwowania zjawiska zwanego transportem wibracyjnym 
należy wprawić w ruch drgający postępowy płaszczyznę zorientowaną 

poziomo, na której znajduje się materiał sypki – nadawa.



Historia podajników wibracyjnych

Przyjmuje się, że górnicy jako pierwsi stworzyli „podajnik wibracyjny”, 
do czego zmusiły ich warunki pracy. Podajnik ten był napędzany siłą 

ludzkich mięśni.



Obszar zastosowań podajników wibracyjnych

Przenośniki wibracyjne zyskały popularność dopiero po zakończeniu 
drugiej wojny światowej, głównie w Niemczech, Stanach Zjednoczonych 

oraz Związku Radzieckim.

Podajniki wibracyjne

Przemysł wydobywczy

Przemysł spożywczy

Przemysł chemiczny

Przemysł przetwórczy
Recykling

Ciągi technologiczne

Pozycjonowanie



Rodzaje maszyn wibracyjnych

Maszyny wibracyjne można podzielić na wiele rodzajów zależnie od 
kryterium podziału. Jako podstawowy podział można przyjąć:

• podajniki wibracyjne,

• przesiewacze wibracyjne,

• stoły wibracyjne,

• dozowniki wibracyjne.



Podajniki wibracyjne

Dzisiaj na rynku istnieje wiele odmian podajników wibracyjnych, które 
powstały, aby sprostać wymaganiom współczesnych przedsiębiorstw. 
Podajniki różnią się budową, przeznaczeniem, napędem oraz konstrukcją.

Podział podajników wibracyjnych:

➢ podział ze względu na liczbę napędów:
jednonapędowe,
wielonapędowe,

➢ podział ze względu na rodzaj napędu wibracyjnego:
mimośrodowe,
bezwładnościowe,
elektromagnetyczne,
pneumatyczne,

➢ podział ze względu na charakter pracy:
podrezonansowe,
rezonansowe,
nadrezonansowe,

➢ podział ze względu na
liczbę mas drgających:

jednomasowe,
dwumasowe,
trójmasowe,
czteromasowe,
wielomasowe.



Podajniki wibracyjne korytowe

Podstawowy rodzaj podajnika wibracyjnego, 
używany w najszerszym obszarze zastosowań.



Przykładowe zastosowania

Podawanie posiekanej cebuli do chłodziarki

Podajnik ze zbiornikiem do podawania zużytych baterii



Podajnik wibracyjny z napędem 
elektromagnetycznym



Przykładowe zastosowania

Podawanie urobku węgla
Podawanie tłuczki 

szklanej do pieca



Podajnik wibracyjny rurowy

Podajnik wibracyjny rurowy pozwala 
na transport materiału w sposób 
hermetyczny, co jest wymagane przy 
wielu rodzajach produktów.



Przesiewacze wibracyjne

Przesiewacze wibracyjne służą do frakcjonowania lub przesiewania 
surowców występujących w postaci produktów sypkich.

Przesiewacze wibracyjne można podzielić ze względu na ilość pokładów 
sitowych oraz ze względu na rodzaj ruchu roboczego.



Przesiewacze wibracyjne liniowe

Przesiewacze te cechują się liniową charakterystyką drgań.



Przykładowe zastosowania

Przesiewacz na linii produkcyjnej

granulatu tworzyw sztucznych 
Przesiewacze na linii przeładunku

i pakowania ryżu 



Przesiewacze wibracyjne rotacyjne

Przesiewacze rotacyjne posiadają kołową 
charakterystykę drgań. Stosuje się je do 

dokładnego frakcjonowania produktu oraz 
doskonale sprawdzają się jako przesiewacze 

kontrolne.



Przykładowe zastosowania

Przesiewacz wapna

Przesiewacz surowców

farmaceutycznych



Podajnik wibracyjny odsiewający

Przesiewacz czy podajnik odsiewający?



Podajnik wibracyjny odsiewający

Przesiewacz czy podajnik odsiewający?

Zadanie główne – przesiewanie
Zadanie dodatkowe - podawanie

Zadanie główne – podawanie
Zadanie dodatkowe - przesiewanie



Przykładowe zastosowania

Podawanie pieczarek do kąpieli 
z jednoczesnym odsiewaniem 

zanieczyszczeń stałych

Podawanie orzechów z 
jednoczesnym odsiewaniem 

nadmiaru soli



Dozowniki wibracyjne

Dozownik wibracyjny jest szczególnym rodzajem podajnika wibracyjnego.
Charakteryzuje się innym sposobem pracy, wynikającym z użytego napędu.



Dozowniki wibracyjne

W zależności od wymagań ciągu technologicznego, wymiarów i wydajności
stosujemy dwa rodzaje dozowników wibracyjnych:

• dozowniki typu LEV/X

• dozowniki typu DV



Dozowniki typu LEV/X

Dozowniki typu LEV wykorzystują sprawdzony napęd firmy TUXEL,
pozwalający na niezawodną i dokładną pracę dozownika.
Wersja LEX jest dedykowana do przemysłu spożywczego.



Przykładowe zastosowania

Zespół pięciu dozowników z napędem

LEX1 dozujących płatki do jogurtu 

Dozownik dodatków w przemyśle 

chemicznym



Dozowniki typu DV

Dozowniki typu DV cechują się większym napędem, 

niższą częstotliwością pracy oraz większą wydajnością.



Przykładowe zastosowania

Zespół dozowników zasilających wagę wielogłowicową.



Przykładowe zastosowania

Dozownik stearyny Dozowniki do podawania 

płatków owsianych



Stoły wibracyjne

Stoły wibracyjne służą głównie do zagęszczania materiałów sypkich. 

Rozmiary jak i częstotliwość pracy są dobierane do materiału.



Przykładowe zastosowania

Stoły wibracyjne do zagęszczania materiału 

na paletach



Przykładowe zastosowania

Stół wibracyjny do wytrząsania wiórów z 

grzejników aluminiowych



Przykładowe zastosowania

Stanowisko do symulowania drgań w celu 

badania wpływu wibracji na konstrukcje stalowe



Podajnik ślimakowy

Podajniki wibracyjne ślimakowe pozwalają 

na transport materiałów sypkich pionowo. 

Dodatkowo mogą być używane w celu 

jednoczesnego chłodzenia materiału.



Podajniki pozycjonujące

Podajniki pozycjonujące wykorzystują transport wibracyjny do podawania 

elementów w taki sposób, aby na wyjściu podajnika były one zorientowane

w ściśle określony sposób.



Nasi partnerzy



Dziękujemy za uwagę


