
  

MÁY PHÂN CẤP XOẮN CỠ LỚN 

 

1./  Mô tả sản phẩm: 

- Máy phân cấp xoắn là thiết bị dùng để tách các hạt vật liệu có kích 

thƣớc và trọng lƣợng khác nhau trong dung dịch vật liệu nhằm đáp ứng 

các yêu cầu cụ thể của quy trình tuyến khoáng. Đây là loại thiết bị 

không thể thiếu trong dây chuyền tuyển của nhà máy tuyển khoáng. 

- Cấu tạo: gồm các bộ phận chính sau đây:  

+ Thùng máy: có dạng nửa hình trụ đặt nghiêng một góc 12÷18° 

+  Ruột xoắn: có thểcó 1 hoặc 2, đƣợc đặt trong thùng máy, khi ruột 

xoắn quay sẽvận chuyển sản phẩm cát.  

+  Bộ phận nâng hạ đầu dƣới của ruột xoắn để sửa chữa hoặc có sự 

cốlàm ngừng quay cánh xoắn.  

+  Vùng phân cấp ở phần dƣới của thùng đƣợc tạo thành hai thành bên 

đƣợc tăng dần chiều cao.  

- Các cơ cấu truyền động cho ruột xoắn 

- Nguyên lý hoạt động: Bùn ban đầu đƣợc cho vào bên hông gần đầu 

thấp máy phân cấp. Những hạt lớn chìm xuống đƣợc ruột xoắn vận 

chuyển lên đầu cao thành sản phẩm cát, hạt mịn tràn qua ngƣỡng tràn 

vào sản phẩm bùn, do vậy có hai sản phẩm. Khi làm việc, đáy thùng 

máy hoàn thành một lớp cát không chuyển động đểbảo vệthùng máy 

khỏi bị mòn. Chúng ta có thểdùng 2 ruột xoắn để tăng năng suất.  

+ Máy phân cấp có ruột xoắn chìm: một phần ruột xoắn ở đầu thấp 

ngập hoàn toàn trong bùn, nên gƣơng lắng rộng và yên ả hơn cho phép 

nhận đƣợc sản phẩm bùn mịn (>60% cấp – 0,074 mm).  

+  Máy phân cấp có ruột xoắn nổi (tất cả phần trên của các cánh xoắn 

nhô lên trên mặt bùn) thì có bùn thô hơn (<60% cấp – 0,074 mm).  

2./  Tính ƣu việt của sản phẩm: 

- Đơn giản.  

- Nâng hạ đƣợc ruột xoắn nên thuận tiện cho việc mở máy để sửa chữa, 

điều chỉnh.  



  

- Vùng phân cấp khá yên tĩnh nên độ hạt đồng đều.  

- Dễ dàng nối dòng bùn tựchảy giữa máy nghiền và máy phân cấp thành 

sơ đồnghiền vòng kín. 

- Từng bƣớc đƣa sản phẩm nghiên cứu vào ứng dụng trong sản xuất thay 

thế hàng nhập khẩu.  

3./  Hình thức chuyển giao: 

- Cung cấp thiết bị ; Chìa khóa trao tay 

4./  Liên hệ chuyển giao: 

Viện nghiên cứu cơ khí – Bộ Công thương. 

- Địa chỉ: Số 4, Đƣờng Phạm Văn Đồng, Quận Cầu giấy, Hà Nội 

- Điện thoại: 844.37647350, 844.37644442      - Fax: 844.37649883. 

- Email: narime@narime.gov.vn   

- Website: http://www.narime.gov.vn/  
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