
INDEX 
 
1-          Objectius 2 
1.1-       introducció 2 
1.2-       finalitat 2 
1.3-       abast 3 
1.4-       historia 4 
1.5-       situació 4 
1.6-       relació de productes finals 5 
1.7-       relació Normes UNE de consulta 7 
1.8-       equips de trituració 8 
1.9-       equips de classificació 16 
1.10-     equips de rentat 19 
1.11-     relació d’equips que hi ha en el model 23 
  
2-          Bases conceptuals  
2.1-       funcions de distribució 2 
2.1.1-    introducció 2 
2.1.2-    funcions de distribució 2 
2.1.3-    funcions de distribució empíriques 5 
2.1.4-    distribucions volumètriques acotades 6 
2.1.5-    la funció de densitat de la distribució 8 
2.2-       operacions de trituració 10 
2.2.1-    resistència a la fracturació i tensions critiques 10 
2.2.2-    patrons de fractura quan una partícula sola es 

trenca 15 
2.2.3-    la probabilitat de trencament i l’energia de la 

fractura de la partícula 18 
2.2.4-    classificació segons la distribució volumètrica quan 

una partícula sola es trenca – la funció de 
trencament - 24 

2.2.5-    models empírics per la funció de trencament que es 
basen en barreges de població de la família 29 

2.2.6-    models de funcions per al trencament basats en 
l’energia d’impacte 37 

2.2.7-    un model generalitzat 44 
2.2.8-    requisits d’energia per la trituració 45 
2.2.9-    matxucadores de mandíbules 50 
2.2.10-  mecanismes de la trituració i distribució volumètrica 

del producte 55 
2.3-       classificació volumètrica 65 
2.3.1-    introducció 65 
2.3.2-    classificació basada en els garbells que criben per 

vibració 66 
2.3.3-    models basats en la capacitat del garbell 66 
2.3.4-    la funció de classificació 75 
2.3.5-    el model karra 78 
2.3.6-    la funció de classificació del garbell 82 



2.3.7-    un model cinètic simple per a la investigació 84 
2.3.8-    classificació basada en la sedimentació diferencial 

– el hidrocicló - 92 
2.3.9-    interacció entre fluids i les patiu-les 

92 
2.3.10-  velocitat de sedimentació límit 

98 
2.3.11-  velocitat de sedimentació d’una partícula esfèrica 

aïllada 
99 

2.3.12-  llei de stokes 
103 

2.3.13-  principis generals de l’operació del hidrocicló 
108 

2.3.14-  hipòtesis de l’orbita d’equilibri 
110 

2.3.15-  models de funcionaments empírics per als 
hidrociclons 117 

2.3.16-  model de Plitt per al hidrocicló 
 

2.3.17-  model de Kawatra 
 

2.3.18-  limitacions de la capacitat del hidrocicló 
 

  
3-          Dades experimentals 

 
3.1-       introducció 

2 
3.2-      anàlisi de les mostres 

11 
3.3-      anàlisi dels equips 

24 
  
4-        Modelització 

 
4.1-     planta actual 

2 
4.2-     model informàtic 

4 
4.3-     proposta de planta 

16 
4.4-     model informàtic 

16 
  
5-       Conclusions 

 
  
6-       Bibliografia 

 
 



ANÀLISI I PROPOSTA DE MILLORA D’UNA PLANTA DE TRACTAMENT D’ÀRIDS 

PFC – JORDI SOLÉ VALLDAURA                                                                          CAPITOL 1 PÀGINA1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANÀLISI I PROPOSTA DE MILLORA D’UNA PLANTA DE TRACTAMENT D’ÀRIDS 

PFC – JORDI SOLÉ VALLDAURA                                                                          CAPITOL 1 PÀGINA2 

1. Objectius 
 
1.1 Introducció. 
 

Les graveres, canteres, en definitiva, totes les plantes de tractament i 

transformació de àrid per a la construcció, a mesura que s’anaven 

ampliant, sobretot les marcadament de caràcter familiar ho feien afegint 

equips al procés augmentant d’aquesta manera tot el conjunt de 

maquinaria dedicada al procés del tractament de l’àrid sense en molts 

casos havent fet un estudi de l’estat que hi havia en el moment i de les 

possibles modificacions. 

Aquets estudis eren llargs de fer per tot el que comporta haver de calcular 

reiteradament mes d’una solució, i en molts casos es feia difícil preveure 

en els corrents, la corba granulomètrica en el punt escollit. 

L’opció mes adequada que tenia era confiar en els constructors de l’equip 

que es volia muntar. 

En aquests darrers anys amb l’informàtica d’usuari amb nivells força alts 

de velocitat i capacitat i amb programes relativament fàcils d’usar, ens 

permet conjugar aquest fet amb tots els estudis que ja fa molts anys 

s’estan fent al voltant de la fragmentació i classificació de les partícules 

dins de laboratori, unint-los mitjançant un modelatge informàtic capaç de 

moure grans quantitats d’informació. 

 

 

 

 

 

1.2 Finalitat. 
 

Amb un programa de base de dades de fàcil accés i a l’abast de qualsevol 

persona amb uns mínims coneixements d’ofimàtica, es dissenya un model 

informàtic on s’hi incorporen els diferents equips de que disposa la 
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gravera o cantera, i amb l’anàlisi volumètric del material que ha 

d’alimentar a aquesta planta juntament amb la producció x hora inicial, el 

programa informàtic desenvolupa tot el procés intern que succeeix dins 

els corrents de la planta. En tots els equips reals, facin la funció que facin, 

tenen uns paràmetres que es poden variar, per tal de adequar-los, en la 

mesura que es possible, a les exigències del moment. 

En el model informàtic també s’han tingut en conte aquestes variacions i 

en les fórmules que sustenten cada equip, hi ha unes variables que es 

poden adequar-se a la situació. 

L’objectiu d’aquest programa es sobretot, un cop s’han ajustat els 

paràmetres dels equips informàtics iguals que els reals mitjançant anàlisis 

volumètrics, poder fer previsions de diferents combinacions i possibles 

ampliacions sense haver de parar per muntar i tornar a parar per 

desmuntar-ho si no ha funcionat tal com s’esperava, amb tot el cost 

econòmic que això comporta. 

 

 

 

 

1.3 Abast. 
 

Aquesta primera versió del programa informàtic està pensada sobretot per 

un control del màxim ventall de diàmetres que circulen dins d’un corrent 

qualsevol d’una planta  de tractament. 

Això vol dir que el paràmetre principal que s’estudia i que es l’eix del 

model es la dimensió de la partícula, ja que els productes finals que es 

posen a la venta entre altres exigències es troben classificats per el 

diàmetre, segons les Normes UNE i el marcatge CE. 

En alguns processos d’una planta, sobretot en l’ultima etapa hi trobem 

l’aigua com a vehicle, que s’interrelaciona amb les partícules solides 

ajudant en l’ultima classificació. Tot i que es té en compte aquest 

paràmetre, el programa degut a les limitacions que té, tracte a l’aigua com 
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un element secundari sense entrar massa a fons. El programa nomes 

tracte la trituració i el garbellat especialment en sec i deixa tot el que seria 

dipòsits de sedimentació i clarificadors d’aigua per un altre versió mes 

avançada. 

 

 

1.4 Historia. 
 

En els anys 1960-65 una persona, pare dels actuals propietaris, agafava 

les graves i arenes que es trobaven a les rodalies de Callús i a prop de la 

riba del Cardener, comarca del Bages, i antic llit del curs fluvial 

Fins aquells temps nomes es garbellava per separar una part més o 

menys fina d’una altre amb diversitat de diàmetres. La fragmentació per 

descuidat que era una cosa molt poc usual degut a la nul·la o escassa 

maquinària que hi podia haver. En aquella dècada es va començar a 

muntar una petita estructura metàl·lica per subjectar-hi una planta d’àrids, 

amb tota una etapa de trituració i una etapa de classificació, adient pel 

volum demandat en aquell moment. 

Aquesta construcció va tenir els seus fruits, i als començaments de la 

dècada dels setanta, es va fer una important ampliació, aumentant tant en 

producció com en equipament. 

Actualment es manté un producció estable en torn a 250 t/h en el primer 

corrent o sitja de recepció. 

 

 

 

 

1.5 Situació. 
 

L’empresa ÀRIDS FERRER, S.L. que es l’empresa que s’ha pres com a 

posar en funcionament el model informàtic es troba ubicada en un 

meandre del riu Cardener fa al seu pas entre Callús i Sant Joan de 
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Vilatorrada, una zona que en el seu dia estava plena de sorra i graves, 

lloc propici per una instal·lació d’aquestes característiques en el seu 

moment quan era petita. 

Per arribar a la cantera s’haurà d’agafar la carretera C-55 (antiga 1410) 

que va de Manresa a Solsona. Aproximadament en el punt quilomètric 6 

venint de Maresa, s’hi troba un encreuament d’una carretera secundària  

en el cantó dret i un camí en el cantó esquerra, en direcció al riu i que 

condueix directament a la cantera. 

 

 

 
 
 
 
 
 
1.6 Relació de diàmetres dels productes finals. 
 
 
Seguint les Normes UNE per la classificació volumètrica dels productes 

finals, i tenint en compte que el mercat on aniran destinats aquests 

productes es l’àmbit dels treballs amb formigó i de capes granulars la 

relació que han de tenir els materials es la següent: 

Cantera de 
l’estudi 
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Diàmetres per capes granulars: UNE – EN 13242:2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diàmetres per formigó: UNE – EN 12620:2002 
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1.7 Relació Normes UNE de consulta. 
 
A continuació es relacionen tota la normativa de consulta. 
 

Norma UNE-EN 932-1 Métodos de muestreo 

Norma UNE-EN 932-2 Métodos para la reducción de 
muestras de laboratorio 

Norma UNE-EN 932-3 Procedimiento y terminología 
para la descripción petrográfica 
simplificada 

Norma UNE-EN 932-5 Equipo común y calibración 

Norma UNE 7050 Medidas nominales e las 
aberturas 

Norma UNE-EN 933-1 Método del tamizado 

Norma UNE-EN 933-2 Tamices de ensayo, tamaño 
nominal de las aberturas 

Norma UNE-EN 933-4 Coeficiente de forma 

Norma UNE-EN 1097-1 Coeficiente Micro-Deval 
(desgaste)” 

Norma UNE-EN 1097-2 Resistencia a la fragmentación 
del árido 

Norma UNE-EN 1097-6 Determinación de la densidad de 
partículas y la absorción de agua 

Norma UNE-EN 13285 Mezclas de áridos sin ligantes: 
especificaciones 

Norma UNE-EN 13383-2 Escollera: método de ensayo 

Norma UNE-EN 146900 Áridos: control de producción 

Norma UNE-EN 146901 Áridos: designación 

  
Marcado CE Instrucción sobre criterios para la 

puesta en practica del marcado 
CE de los áridos 

ANEFA El marcado CE: información 

NTE Diseño zapatas 

EHE normativa 

 
  
 



ANÀLISI I PROPOSTA DE MILLORA D’UNA PLANTA DE TRACTAMENT D’ÀRIDS 

PFC – JORDI SOLÉ VALLDAURA                                                                          CAPITOL 1 PÀGINA8 

1.8 Equips de trituració. 
 
1.8.1 Matxucadora. 
 

Aquest equip, també anomenat trituradora de mandíbules, per què està 

format per dues mandíbules, una davant l’altre amb configuració en V. 

Una d’aquestes mandíbules es fixa mentre l’altre es mou amb un 

moviment oscil·lant al voltant d’un eix horitzontal excèntric a traves d’una 

biela. 

El material a triturar s’introdueix per dalt i es va trencant a mesura que el 

cicle d’acostar-se i allunyar-se que fa la mandíbula, exerceix una pressió 

compressiva sobre les partícules. Durant el temps d’allunyament els 

fragments trencats, al ser mes petits que la partícula inicial, descendeixen 

per l’espai que hi ha entre les mandíbules fins a una part mes estreta on 

es quedaran encallats esperant el següent acostament i conseqüentment 

un altre trencament. Això continuarà fins que la dimensió o mida de les 

partícules passin per l’obertura inferior de les mandíbules. 

Bàsicament funcionen tres models de matxucadora. 

 

 

 

Model Dodge. 

 

Aquest model es el que mecànicament es més simple. La mandíbula 

mòbil es accionada per una excèntrica unida directament a la prolongació 

d’aquesta mandíbula. L’eix d’oscil·lació es troba a base de la mandíbula 

mòbil. Per tant, la carrera és màxima a l’entrada i va disminuint a mesura 

que el material descendeix. 
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Model Blake o doble efecte. 

 

S’anomena de doble efecte per la seva articulació doble. I al contrari del 

seu nom només tenen un efecte, el de compressió durant la carrera 

d’acostament, ja que la mandíbula mòbil es troba subjecte a un eix en la 

seva part superior. El moviment de va i be el crea una excèntrica que 

actua sobre unes bieles i aquestes transmeten el moviment a la 

mandíbula. 

Aquestes matxucadores al tenir mes complexitat mecànica que les altres 

ocupen un major volum i amb un major pes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model simple efecte. 

 

Amb aquest model de matxucadora, ens trobem com l’anterior que el seu 

nom be d’una mala traducció de l’anglès i en realitat té dos efectes. 

L’excèntrica està subjecte a la part superior de la mandíbula, i una bieleta 

en la seva part inferior que acompanya a la mandíbula en el seu 

moviment. 

Degut a aquesta configuració, tenen un moviment el·líptic d’acostament i 

allunyament alhora que puja i baixa acompanyant al material que circula 

per dins l’equip. 
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1.8.1.1 Estimació de la capacitat de producció. 
 

La primera mesura a tenir en compte quan s’instal·la una matxucadora es 

saber el diàmetre màxim de partícula que hi ha d’entrar. Aquest diàmetre 

màxim no ha de ser mes gran del 80% de la dimensió de la boca de la 

matxucadora. 

Gieseking va proposar per calcular la capacitat  d’una matxucadora, la 

següent formula: (del llibre manual de áridos, de Carlos Lopez Jimeno). 

 

 

aCapacitat f w r t n a uρ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

 

 

 

On: 

c = capacitat en t/h. 

f = coeficient en funció de la naturalesa de les partícules i del tractament 

previ de l’alimentació (per taula). 
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Contingut en fins Mandíbules 
llises 

Mandíbules 
rugoses 

Amb fins naturals 
0,000144 0,00016 

Fins eliminats sobre 

reixa fixa 
0,000126 0,000088 

Fins eliminats 

cuidadosament 
0,000108 0,000072 

 

 

ρa = densitat aparent de l’alimentació (60% de la real). 

W = longitud en cm de l’escletxa de sortida igual a la longitud de boca. 

R = reglatge en posició oberta que té com a valors extrems entre 1/3 i 1/8 

de l’amplada de la boca. En cm. 

T = recorregut o amplitud del moviment en cm. Sol variar entre 25% i 40% 

del reglatge en posició oberta. Si no se sap es pot posar 0,33r. 

N = número d’oscil·lacions per minut, igual a les rpm del volant. Si no se 

sap es pot consultar taules. 

A = coeficient que depèn de l’angle de les mandíbules i val 1+0,03. 

U = coeficient que depèn de la forma d’alimentació a la matxucadora i de 

la relació de la grandària màxim de grà de l’alimentació al ample de 

la boca o dimensió menor de la boca. 

 

 

Segons Hersam diu que el volum de material expulsat en cada moviment 

de la mandíbula correspon al prisma bb’ cc’ amb l’alçada h que es la 

caiguda que recorre un fragment de la capa bb’ durant el retrocés de la 

mandíbula. 

(obtinguda del llibre equipos de trituración, molienda y clasificación de 

Luis Fueyo). 
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2 230T STQ n W D k
G S

δ+
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

−
 

 

On 

Q = producció en t/h. 

R = ample de la mandíbula. 

S = revolucions per minut. 

n = densitat aparent dl material a la sortida de la matxucadora. 

k = coeficient de rendiment que Hersam estableix entre 0,5 i 1. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.8.2 Trituradors d’impactes. 
 

També anomenats molins d’impactes, son equips que tenen una 

configuració d’un rotor interior provist d’unes barres que tenen la missió 

de projectar les partícules que entren, cap a unes plaques de blindatge 

per tal de trencar-les. 
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Aprofiten l’energia cinètica de la partícula en moviment per transformar-la, 

a traves del xoc, en energia de deformació. 

La fragmentació per impacte permet resoldre una gran gama d’operacions 

de trituració, des de diàmetres grans fins a molturació per la fabricació 

d’arenes, tant en materials secs com humits, tous, durs, elàstics. 

La possibilitat d’aquests equips es tal que son molt recomanats sempre 

que l’abrasivitat dels productes que es tractin no sigui molt elevada i 

comporti un excés de manteniment. Materials amb > 6% de contingut de 

sílice poden començar a donar problemes de viabilitat econòmica. 

La fragmentació pot ser directe, quan els elements del rotor impacten amb 

les partícules, o indirecte quan les partícules es desplacen a gran velocitat 

cap al blindatge. 

Generalment dins del triturador succeeixen els dos tipus de fragmentació 

descrits. 

Els molins impactors treballen amb velocitats bastant elevades que van 

entre 300 rev./min i 2000 rev./min. 

La velocitat del rotor vindrà determinada per: 

 

/ min( )( / )
60

rev rotor rotorvelocitat rotor m s φ π⋅ ⋅
=  

 

I les rev./min del rotor: 

 

/ min ( ) / min ( ) politja motorrev rotor rev motor
politja rotor

φ
φ

= ×  

 

 

En trobem de dues configuracions possibles: 

 

 

 

 



ANÀLISI I PROPOSTA DE MILLORA D’UNA PLANTA DE TRACTAMENT D’ÀRIDS 

PFC – JORDI SOLÉ VALLDAURA                                                                          CAPITOL 1 PÀGINA14 

Triturador d’impactes d’eix horitzontal. 

 

 

L’alimentació d’aquests equips ha de ser el més regular possible, d’aquí 

que a vegades es col·loqui una petita sitja just a l’entrada del triturador per 

regular els alts i baixos que puguin fer les cintes transportadores, i 

l’orientació de a caiguda del material també ha de ser el més precisa 

possible, per què el material caigui sobre el rotor de manera que penetri 

fins a mitja alçada del percutor o martell, per igual. 

La grandària o dimensió de les partícules del producte resultant, així com 

modificar la corba granulomètrica en els trituradors d’eix horitzontals es fa 

amb la regulació de les plaques de blindatge que solen ser entre dues i 

tres depenen de les característiques de cada triturador i que estan 

situades al voltant del rotor. Aquestes plaques tenen per un extrem un eix 

i per l’altre surt un vàstag o cargol cap a l’exterior per poder ajustar la 

distància d’elles als percussors. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trituradors d’impactes d’eix vertical. 

 

El principi de funcionament d’aquests molins es el mateix que en els 

anteriors. En aquest cas l’alimentació no cau perpendicular a l’eix del rotor 
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si no que cau sobre una plataforma giratòria unida a l’eix vertical. En 

aquesta plataforma es troben els percussors o martells que impulsen els 

materials cap a les parets de l’equip on impactaran i es trencaran. 

En el mercat es poden de dues configuracions: roca contra roca i roca 

contra metall. 

La diferencia està en que els primers no hi ha plaques de blindatge i en el 

seu lloc s’hi diposita una primera capa de material que entra recobrint 

l’estructura de l’equip que es amb la que aniran impactant les següents 

partícules que vagin passant. 

Aquests molins giren fins a velocitats de 85 m/s i el temps de 

permanència de les partícules dins la càmera de trituració pot variar entre 

5 segons i 20 segons. 

En el segon model de trituradors d’eix vertical, el rotor que pot arribar a 

girar fins a 70 m/s impulsa els materials cap a les Parets de l’equip on s’hi 

troben unes peces metàl·liques encarregades de rebre l’impacte i trencar 

les partícules. 

Tots aquests molins d’eix vertical tenen un accés al seu interior pel 

manteniment molt bo ja que tota la plataforma superior o tapa del molí 

mitjançant un sistema hidràulic s’eleva una mica i fa una rotació de 360º 

sobre un eix que està subjectat a la carcassa del molí. 
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En els molins d’eix horitzontals solen tenir diferencies si es col·loquen en 

una etapa de trituració primària, secundària o terciària a part de les 

dimensions necessàries segons el volum de material en el corrent 

d’alimentació com qualsevol equip, en el fet de que en una etapa primària 

els rotors poden arribar a portar fins a 6 percussors  que admeten blocs 

que poden fer 6000 kg. Mentre que en una etapa terciària els molins 

tenen l’alimentació per sobre la vertical de l’eix per què el rotor pugui girar 

en ambdós costats. Aquests solen dur 2 percussors i giren a mes 

revolucions. 

 

 

 

 

 

1.9 Equips de classificació. 
 

1.9.1 Garbell. 
 

L’objecte dels garbells com tots els processos de separació volumètrica 

es el separar en diferents diàmetres el material d’alimentació. Els garbells 

que es troben en primeres etapes dins el procés de tractament de làrid en 

una planta, bàsicament la seva funció es separar la fracció de partícules 

que son massa grans i retornar-les a la trituració. Els garbells en etapes 

finals del procés la seva funció està mes encaminada a fer una 

classificació dels productes que s’han estat buscant. Poden funcionar amb 

materials secs, humits, incorporar-hi aigua per mitjà de dutxes tot 

dependrà de la posició que tenen dins el procés productiu, la situació 

geogràfica, tipus de material final requerit,etc. 

Bàsicament els garbells son en forma de caixa metàl·lica on en el pla 

horitzontal s’hi col·loca una reixa o malla amb els forats normalitzats 

segons Norma UNE 7050. Segons l’utilització que se li vulgui donar al 

garbell, aquest pot anar provist de mes d’un sostre de malles de diferent 
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forat. Hi han diverses formules per estimar la superfície necessària en 

funció de l’alimentació que rep, material a tractar i altres variables. 

 

Hi ha diferents construccions, els que es tracten aquí son: 

 

 

Garbells vibratoris de moviment circular. 

 

Son el model mes usat en les explotacions d’àrids. En aquest garbells, el 

material discorre amb petits salts sobre la malla per una combinació del 

pendent que se li dona al garbell, juntament amb un moviment vibratori 

circular per efecte d’un motor elèctric i uns contrapesos que es troben en 

els laterals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’inclinació que se li dona a tot al garbell oscil·la entre 14º i els 24º 

depenen del material a cribar, i estan suspesos sobre unes molles que 

permeten que pugui fer la vibració. 

L’amplitud de vibració pot variar de 2mm a 15mm. 

Els garbells que es troben en l’ultima etapa generalment reben 

l’alimentació d’un hidrocicló i estan en una petita inclinació en sentit 

ascendent per tal de que l’arena s’escorri mes i l’aigua sempre tendirà a 
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quedar-se en la part del darrera del garbell. L’amplitud aquí sol ser entre 

1mm i 7mm. El grau d’escorregut varia molt per molts factors però mes o 

menys tothom està d’acord que es troba en un 10% i un 15% 

aproximadament. 

El material utilitzat per fabricar les malles es molt divers sent el mes 

tradicional la malla de filferro o planxa metàl·lica perforada, també son de 

poliuretà material que dona molts bons resultats, i amb diferents 

geometries de forat com rodons, quadrats, rectangulars. 

 

 

 

Garbells probabilístics. 

 

 Desenvolupats per Frederic Mogensen, d’aquí el seu nom més comú, 

estan dissenyats amb varis sostres (de 1 a 6) amb inclinacions diferents 

cada un, creixents de la superior a la inferior. 

Té un moviment de vibració lineal d’alta freqüència generat per uns 

electrovibradors. 
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La classificació principal la dona la malla de sota de tot, mentre que les 

demès ajuden en la disgregació de les diferents partícules per millorar 

l’eficàcia en l’ultima malla. 

El procés de separació en un garbell d’aquest tipus es vertical i ràpid. 

El diàmetre de pas de les malles, degut a la seva forta inclinació han de 

ser mes grans que el diàmetre en que es vol tallar, entre 2 i 10 vegades 

més. 

 

Per a una mateixa capacitat de cabal, els garbells Mogensen envers als 

anteriors garbells presenten unes dimensions i un pes mes reduït, encara 

que degut al seu disseny, el diàmetre de tall no es tant precís. 

 

 

 

 

 

 

1.10 Equips de rentat. 

 
Tot i que aquests equips fan una funció de classificació i separació es 

tracten en diferent apartat pel fet de un mitjà de transport fluid com l’aigua 

per la separació. 

Els àrids en molts casos porten impureses adherides que s’han de treure. 

Hi ha diversos mètodes per separar aquestes argiles, pissarra, mica, i 

altres partícules petites que no son aprofitables per què donen plasticitat a 

les arenes i a més tenen una menor resistència mecànica. 

Per això en l’etapa final del procés, les arenes es renten aprofitant 

diverses propietats físiques per separar les diferents partícules. 
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1.10.1 Nories. 
 

Son aparell de gran simplicitat, que no incorporen cap part mecànica sota 

l’aigua. 

La construcció es bàsicament una banyera o tanc a la que mitjançant un 

eix, gira una roda amb calaixos que amb el seu moviment rotatiu, quan 

passa pel fons de la cubeta arrossega l’arena dipositada. 

Les nories aprofiten les diferències de velocitat de sedimentació de les 

partícules en un mitjà líquid. Degut a la velocitat lenta que pot oscil·là 

entre 0,7 rev./min i 0,8 rev./min (< 0,2 m/s), crea durant el seu pas per 

dins la polpa molt poca turbulència, cosa que afavoreix  la sedimentació i 

escorregut durant el moviment circular que fan les arenes un cop han 

sortit de la cubeta a traves de una reixa o filtre que porten els calaixos, 

abans que siguin abocades a l’exterior de la noria. 

El fet de produir-se poca turbulència en la zona inferior del tanc afavoreix 

la decantació, però per aquesta mateixa circumstància també es decanten 

forces argiles i d’altres partícules d’un baix pes específic, amb lo qual el 

rentat no arriba a ser suficient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diàmetre de tall es pot regular a traves del cabal d’aigua del 

sobreeixidor, però com que es una regulació molt crítica i poc precisa, es 

perden gran número de partícules fines que marxen amb l’aigua. El 

diàmetres de tall sol estar entre 70 µm i 100 µm.  
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Es construeixen de diverses mides, des de uns 2,5 metres de diàmetre de 

la roda per a una noria  petita fins a uns 5 metres  en les nories grans amb 

capacitat de 340 t/h. 

 

 

 

 

1.10.2 Hidrocicló. 
 

Aquest equip és més simple que l’anterior pel fet que no porta cap 

element mòbil. La classificació de les diferents partícules en un hidrocicló 

es causada per les forces centrífugues provocades pel pas del fluid en 

sentit circular. 

Aquests aparells per a un mateix cabal de classificació, ocupen un menor 

volum constructiu. 

Un hidrocicló es un dispositiu de forma cilíndric – cònic en el que la 

mescla d’arena i aigua amb unes concentracions entre 20% i 30% de 

sòlid, es introduïda a una certa pressió per un conducte situat en la zona 

superior de la part cilíndrica. La polpa entra tangencialment a la càmera 

cilíndrica. 

La polpa d’alimentació un cop introduïda comença a girar al voltant de 

l’eix longitudinal del cicló, formant un remolí primari que descendeix fins el 

vèrtex de la part cònica. Les partícules grans degut a la força centrífuga, 

s’enganxen a la paret i van baixant fins a sortir per l’espigot o “boquilla”. 

En aquest mateix vèrtex s’hi crea un altre remolí però de trajectòria 

ascendent que s’emporta la major part del líquid juntament amb les 

partícules fines en suspensió. Aquest corrent surt per la part central 

superior. 

Les acceleracions centrífugues que s’agafen en els hidrociclons son, 

generalment, milers de vegades superiors als valors de la gravetat, el que 

demostra l’eficàcia d’aquest aparells en front dels convencionals que 

només utilitzen la gravetat per la separació. 
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Els hidrociclons solen portar un recobriment interior de goma pel fort 

desgast que creen les altes velocitats a que arriba la polpa durant el seu 

recorregut. 

El procés de hidrociclonat permet obtenir separacions es de 10 µm, fins a 

500 µm, sent el rang de 50 – 200 µm el més fàcil d’obtenir. 

Degut a la seva eficàcia, en molts processos de rentat d’arenes amb 

nories o altres dispositius, l’aigua del sobreeixidor es fa passar per un 

hidrocicló per tal d’acabar de separar possibles partícules que s’han 

escapat. 
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1.11 Relació dels equips que hi ha en el model i el seu dibuix. 
 
 

Matxucadora 

 

Triturador eix horitzontal 

 

Triturador eix vertical 

 

Garbell vibratori 

 

Garbell Mogensen 

 

Tromel 

 

Noria 

 

Garbell esgotador 

 

Hidrocicló 
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2.1 FUNCIONS DE DISTRIBUCIÓ 
 
2.1.1 Introducció 
 
 
El comportament del mineral que processa un equip (triturador, garbell, 
cicló, etc) depèn de la naturalesa de les partícules individuals que hi 
circulen. El nombre de les partícules implicades és molt gran i de fet seria 
absolutament impossible basar procediments de còmput en qualsevol 
mètode que requerís una descripció detallada del comportament de cada 
partícula. La complexitat de tals procediments significaria que qualsevol 
model útil o significatiu seria inadmissible. 
Les diferències d’interès en operacions que envolten el mineral són 
aquelles característiques físiques que influencien el comportament d’una 
partícula quan se la tracti en qualsevol operació. Les dues 
característiques fonamentals més importants són la grandària o volum de 
la partícula i la seva composició mineralògica. Altres característiques tals 
com la forma, gravetat específica, energia de la fractura, àrea superficial, 
l’angle del contacte etc, son també importants en la seva mesura. Les 
operacions de la trituració i de la classificació són sobretot dependents del 
volum o dimensió de les partícules tractades sense deixar de banda les 
demes característiques. 
 
Un cert esquema definint una descripció de les característiques de les 
partícules a tractar ens permetrà tenir bastant detall per que la 
modelització proposada sigui suficientment sensible. 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 Funcions de distribució 
 
 
La funció de distribució per a una característica en particular defineix els 
valors d’aquesta característica com es distribueixen entre les partícules en 
la població sencera que s’ha tractat. Possiblement la mes usada sigui la 
funció de distribució volumètrica definida com P(dp) = fracció de la massa 
referent a la partícula de diàmetre dp. Tots els diàmetres de partícula, 
segons Norma UNE 7050, que s’han establert dins aquest estudi seran 
els que aniran configurant el model. 
 
La funció P(dp)  té diverses característiques generals:  
a): P(0) = 0 
b): P(∞) = 1 
c): P(dp) = diferents increments de 0 a 1, quan dp incrementa de 0 a ∞. 
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Les característiques (a) i (b) són òbvies perquè cap partícula pot tenir un 
volum igual o menys que 0 i  totes les partícules tenen un volum inferior a 
infinit. La característica (c) reflecteix el fet que la fracció que té un volum 
igual o menys a dp1 ha de contenir almenys totes aquelles partícules de 
dp2  o més petites si: dp2 ≤ dp1. Per descomptat el concepte del volum 
així com del diàmetre de la partícula és ambigu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1.1: Diferents diàmetres equivalents per mesurar la partícula.  
 
 
 
Les partícules que tractem en el procés del mineral no tenen formes 
regulars definibles tals com esferes. En tecnologia de processos la 
mesura indirecta per tractà aquestes característiques quedarà definida per 
l’obertura mes petita del forat d’una malla de laboratori a través de la qual 
aquesta partícula caurà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 2.1.2: Exemple d’esferes equivalents als diàmetres de les partícula. 
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Si les partícules son massa petites per mesurà per aquest procediment 
s’utilitzaran d’altres mètodes com per exemple a traves de la velocitat de 
sedimentació en un líquid de viscositat i densitat conegudes. 
  
Els diàmetres del forat de la malla solen varià en una progressió 
geomètrica per que l’experiència ha demostrat que la classificació de 
sòlids en un garbell de laboratori sol ser igual en cada tamís. Això dona un 
factor de correlació entre els diferents diàmetres dels tamisos 
aproximadament de  1 22 2o . 

 
Encara que la funció de distribució P(dp)  és definir perfectament i va be 
per la mesura directa en el laboratori. Per a aquest propòsit s’utilitza la 
funció derivada de la densitat. Es defineix a  pi(dp)  com la funció de 
densitat discreta de la partícula tal com segueix: 
 
 

1

1( ) ( ) ( ) ( )i

i

D

i p p i i iD
p d dP d P D P D P−

−= = − = ∆∫   

 (2.1.1) 
 

 
pi(dp) = Fracció d’una porció de la població de la partícula que consisteix 
en diferents partícules que tenen una dimensió entre  Di –Di-1. 
 
∆dp = Di –Di-1= Es l’amplada suposada de dimensió i. 
 
  
Es important en el desenvolupament de les tècniques que modelen definir 
una escala de diàmetres o classes de partícules mantenint el límit del 
volum més gran i del volum mes petit per tal de mantenir sempre la 
mateixa caracterització en quan a diàmetres ens referim i la seva 
distribució de mes gran a mes petit, durant tot el desenvolupament del 
modelatge. 
 
El concepte de les classes de la partícula, que en algun equip de la 
modelització es tracta, permet que aplicar una eficàcia en els models per 
als sistemes de procés descrivint el comportament de classes o grups de 
partícules més aviat que el comportament de partícules individuals, una 
manera potser mes fàcil i ràpid de descriure el comportament d’una 
partícula. Associem un volum representatiu a cada classe de partícula i 
s’assumeix que totes les partícules en aquesta classe es comportaran 
dins els sistemes de procés com si tingués una dimensió igual a la 
dimensió representativa. Això serà clarament una hipòtesi de treball viable 
si la classe de la grandària té un rang de grandària petit. Lògicament no 
es podrà utilitzar en tots els corrents del model. 
2.1.3 Funcions de distribució empíriques 
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Hi ha diverses funcions de distribució empíriques per representar la 
distribució volumètrica de les poblacions de partícula. En la pràctica 
aquestes són útils en diverses situacions. Les distribucions més comunes 
són: 
 
 
 Funció de distribució de Rosin-Rammler: 

 

63,2

( ) 1 exp DP D
D

α  
 = − −     

     

 (2.1.2) 
  
 
D63,2 és el diàmetre en el qual la funció de distribució té el valor 0.632. 
 
 
 
 
Funció de distribució Logarítmica: 

 
 

50

ln
( )

D
D

P D G
σ

  
  

  =  
  
 

      

 (2.1.3) 
  
 
on G(x) es la funció 

 
2 21( )

2

1 1
2 2

x tG x e dt

xerf

π
−

−∞
=

  = +  
  

∫
     

 (2.1.4) 
  
 
En aquesta distribució D50 és el diàmetre de partícula en el qual P(D50) = 
0.5. 
σ val: 
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( )84 16
1 ln ln
2

D Dσ = −      

 (2.1.5) 
 
 
 
 
 
Funció de distribució logística: 

 
 

50

1( )

1

P D
D
D

λ−=
 

+  
 

       

 (2.1.6) 
 

 Aquestes tres distribucions són funcions de dos paràmetres i poden 
seguir bastant de prop a les distribucions volumètriques aplicades per 
tècniques de mesurament en la corba granulomètrica. 
  
 
 
 
 
 
 
 
2.1.4 Distribucions volumètriques acotades. 
 
 
Les poblacions que provenen d’una partícula inicial o d’una classe que 
podem anomenar-la partícula pare de dimensió D, si aquesta la trenquem, 
clarament cap partícula resultant o podem anomenar-les filles, pot tenir 
una grandària més gran que el pare. Per acotar la distribució volumètrica 
de la partícula pare D’ tenim que: 
 

P(D’) = 1.0      
 (2.1.7) 

  
 
La distribució acotada més comú és la distribució logarítmica. 
 
 
 
Funció acotada de distribució logarítmica: 
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( ) '
'
DP D per D D
D

α
 = ≤ 
 

    

 (2.1.8) 
 
D ' és la partícula més gran de la població i α és una mesura de l'extensió 
de dimensió de partícula. 
  
 
 
 
Funció acotada de distribució Gaudin-Meloy: 
 
 

( ) 1 1 '
'

nDP D per D D
D

 = − − ≤ 
 

   

 (2.1.9) 
 
 
 
Funció acotada de distribució de Rosin-Rammler: 
  
 

63,2

( ) 1 exp 'P D per D D
α

η
η

  
 = − − ≤     

    (2.1.10) 

 
 
 
 
Funció acotada de distribució logarítmica: 
  
 

50

ln
( )P D G

η
η
σ

  
  

  =  
  
 

      (2.1.11) 

amb  
 

 

( )84 16
1 ln ln
2

σ η η= −       (2.1.12) 
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Funció acotada de distribució logística: 
  
 

50

1( )

1

P D λ
η
η

−=
 

+  
 

       (2.1.13) 

  
 
 
2.1.5 La funció de densitat de la distribució 
 
 
en molts dels models teòric serà convenient treballar amb una funció que 
sigui derivada de la funció de distribució per la diferenciació. Si x 
representa qualsevol partícula característica d’interès. Llavors P(x) és la 
fracció màssica de la població de la partícula consistent en les partícules 
que tenen un valor igual o menys que x. La funció de densitat de la 
distribució p(x) es defineix com a: 
 
 

( )( ) dP xp x
dx

=       (2.1.14) 

  
 
La funció discreta de densitat definida en l'equació 2.1 es relaciona amb la 
funció de densitat amb: 
 
 

1

1

( )

( ) ( )

i

i

D

i D

i i

p p x dx

P D P D

−

−

=

= −

∫
     (2.1.15) 

  
 
 
Una interpretació generalitzada però imprecisa de la funció de l densitat 
de la distribució és que ( )p x dx  pot ser estimat com la fracció de la 
població de la partícula que consisteix en les partícules que tenen el valor 
de la característica en la gamma estreta (x, x + dx). 
  
Una relació integral important és: 
 
 

0
( ) ( ) (0) 1p x dx P P

∞
= ∞ − =∫     (2.1.16) 
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2.2  Operacions de trituració 

 

2.2.1 Resistència a  la fracturació i tensions critiques. 
 

Els materials es fracturen principalment per la tensió compressiva 

aplicada ràpidament per un impacte. 
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És important entendre la diferència entre la duresa i la resistència. La 

duresa d’un material representa la seva capacitat per a resistir pressió i 

per tant deformació. Els materials Mineralògics són generalment molt 

durs. La resistència per altra banda és la capacitat per a resistir tensió 

continuada sense fractura. És la característica que té mes interès 

recentment dins els estudis de la fracturació. Hi ha generalment una 

correlació definitiva entre la duresa i la resistència. Resisteixen la 

tendència a deformació plàstica i demostren una relació lineal entre la 

tensió i la compressió. No obstant això, molts poden ser fracturats 

relativament fàcilment.  

 

La raó per a la duresa comparativament baixa és la presència de 

imperfeccions, microfisures i macrofisures en els materials. Davant una 

compressió, una esquerda té un increment en la intensitat de tensió en la 

punta de l’esquerda o cantonada. Així el material en la punta del 

desperfecte pot ser estirat localment més enllà de les seves forces. 

L’energia requerida per a la propagació d’unió de trencament i de 

l’esquerda en el material està fàcilment disponible com energia elàstica 

emmagatzemada quan la partícula tot ella està en tensió, aquesta energia 

pot augmentar ràpidament en la punta de l’esquerda quan l’esquerda 

creix.  

Una teoria de fractura trencadissa va ser desenvolupada per Griffith 

durant el 1920 i últimament per la teoria moderna de mecànica de la 

fractura. En essència Griffith va poder explicar per què les forces que 

trenquen un material com un got eren considerablement menys de la força 

esperada pels càlculs teòrics, atès que els vincles interatómiques entre 

parells d’àtoms necessiten estar trencats. Griffith va postular observant, la 

baixa força pels materials elàstics trencadissos es a causa de la presència 

de imperfeccions o petites esquerdes en el material. Quan un material 

contenint imperfeccions es sotmès a pressió, els desperfectes actuen com 

a amplificadors de tensió a fi que la tensió al llarg de la punta de les 
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esquerdes és considerablement major que la tensió mitja a través de la 

secció transversal del material.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.2.1: Concentració d’esforç en una punta d’esquerda. 

 

 

La repartició d’esforços al voltant d’una esquerda que ha estat oberta per 

una  

secció transversal el·líptica poc profunda pot ser calculada. Aquests 

càlculs assenyalen que la tensió nerviosa a la vora de l’esquerda està 

donada per:  

 

 
1 2

2e
L
r

σ σ  =  
 

  (2.2.1)  

 

On: 

σ = tensió mitja. 

L = es la meitat de l’amplada de l’esquerda. 

r = radi de curvatura de dins cap a fora de l’esquerda. 

La tensió teòrica requerida per a fracturar els vincles interatòmics pot ser 

mostrat com:  

 

  
1 2

th
γσ
α
ϒ =  

 
  (2.2.2)  
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On: 

γ = tensió de la superfície del sòlid. 

ϒ = mòdul de Young. 

α = distància interatòmica mitja entre el pla de fractura i la tensió zero. 

 

 

La formula 5.2 es pot fer servir per calcular la força teòrica d’alguns sòlids 

típics. En molts sòlids cristal·lins a és aproximadament 3 
o
Α (3 x 10-10 m), ϒ 

aproximadament 1010 N/m2  i γ es 1 N/m. Això fa que σ sigui 

aproximadament 6000 MPa, la qual cosa és considerablement major que 

la força de la majoria de sòlids cristal·lins. 

L’esquerda creixerà si σe ≥ σth  tan que la tensió del moment crític σf pot 

ser oposat des de: 

 

 
1 2 1 2

2 f
L
r

γσ
α
ϒ   = =   

   
 (2.2.3)  

 
1 21

2f
r

L
γσ

α
ϒ =  

 
  (2.2.4) 

o també: 

 

 
1 2

tanf cons t
L
γσ ϒ =  

 
 (2.2.5)  

 

La formula 5.5 suggereix que el grup 1 2
f Lσ  tindrà un valor crític per a 

cada material. És usual el definir un factor d’intensitat de tensió, K, com el 

valor crític de K amb σ = σf  com un indicador del ràpid creixement de 

l’esquerda. El valor crític de K és designat com la duresa de la fractura del 

material KC. 
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( )1 2
C fK Lσ π=  (2.2.6) 

 

 Aquest paràmetre mesura la resistència d’un material per a una extensió 

esquerdada. Una esquerda creixerà si K > KC. Desafortunadament aquest 

criteri no pot ser usat directament per a descriure una fractura de 

partícules irregulars no homogènies i perquè és impossible avaluar la 

repartició d’esforços dintre de la partícula quan està en tensió. Les 

mesures experimentals deixen entreveure les condicions per al 

creixement sensitiu de l’esquerda que normalment existeixen en la seva 

punta, sota unes condicions on la partícula està subjecta a suportar 

càrrega com seria experimentat en un equip de trituració industrial 

(Anderson, 1995). Això vol dir que l’esquerda creix molt ràpidament. 

L’energia requerida er aquest creixement ràpid de l’esquerda ve de 

l’energia elàstica que es va emmagatzemar en la partícula a causa de la 

deformació durant un increment ràpid en tensió abans de fracturar-se. 

L’energia que és emmagatzemada durant l'impacte abans de fracturar-se 

representa l’energia mínima obligada per trencar la partícula sota una 

càrrega externa particular i una tensió tipus, que la partícula experimenta. 

Aquesta energia és designada com l’energia de la fractura de la partícula i 

la seva mesura i el seu ús estan descrits més endavant. 

 

Desafortunadament s’han fet molt poques mesures de duresa de la 

fractura en roques i materials mineralògics similars. Els valors de la 

duresa de la fractura van des de 0.8 MPa 1 2m  per a calcària fins a 2.8 

MPa 1 2m  per a diorita. El valor per la quarsita ha estat mesurat amb  2.4 

MPa 1 2m . 

 

La teoria de Griffith indica que com mes gran es la dimensió de la fissura, 

menys es la tensió requerida per la fractura. La tensió extrema és induïda 

indirectament per la tensió compressiva no uniforme. 
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Si considerem una partícula esfèrica comprimida per una força P com es 

mostra en Figura 2.2.2. Les tensions normals en les direccions z i x són 

demostrables. La tensió principal en el pla x-y és la mateixa tensió a tot el 

llarg d’una porció considerable de la partícula. Així, les tensions 

compressives locals en una microescala poden produir tensions locals 

que poden causar fractura. 

 
Figura 2.2.2: La compressió de dos punts d’una partícula sola amb un patró 

resultant intern. 

 

2.2.2 Patrons de fractura quan una partícula sola es trenca. 

  

Fragmentar. 

 

Aquest mecanisme de fractura és induït per l’aplicació ràpida de tensió 

compressiva. Es produeix un espectre ample de partícules del producte i 
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un procés no selectiu. Els processos múltiples de la fractura ocorren a fi 

que les partícules fragmentades són immediatament, subjectes per a 

fomentar mes trencaments per impactes successius. En realitat el procés 

de fragmentar consta d’una sèrie de passos en els quals la partícula inicial 

és fracturada i això és seguit immediatament pel seqüencial de fractura de 

generacions successives de fragments de partícules finals fins a dissipar 

tota l’energia disponible per la fractura. Aquestes fractures successives es 

molt ràpid i en un període llarg de temps pot ser un esdeveniment. 

 

Aquest mecanisme de la fractura és pot veure en la Figura 2.2.3, la qual 

mostra el patró de la fractura que pot esperar-se, el rang de les partícules 

finals  que es fragmenta i la forma de la funció de densitat de distribució 

de la grandària per als fragments finals d’un sol esdeveniment, de la 

fractura. La població de partícules de la familia està feta sobre un nombre 

de subpoblacions - aquelles que s’originen des del procés primari i 

aquelles que resulten d’una ruptura successiva. La distribució volumètrica 

de la població de la familia reflectirà aquesta barreja de subpoblació que 

forma la base per que els models del trencament funcionin. 

 

 

 

Partir en dos. 

 

Quan alguns sòlids de la partícula original es desprenen a lo llarg de la 

fractura el mes probable que passi es una divisió per l’escletxa resultant. 

Si d’una fractura múltiple no hi fragments resultants, aquest mecanisme 

de fractura tendeix al producte de fragments relativament grans, això 

reflecteix la dimensió del gra del material original i moltes partícules més 

fines que s’originen en els punts d’aplicació de la tensió. La distribució 

volumètrica de les partícules del producte és relativament estreta però no 

gaire bona, sovint es bimodal com s’ensenya en la Figura 2.2.4 o també 

pot ser multimodal. 
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Figura 2.2.4: Fractura per esquerda amb la família produïda. 

 

Desgast o fregament  i esmicolament. 

 

El desgast es produeix quan la partícula és gran i no hi ha grans o 

suficients tensions com per causar una fractura. Això sovint succeeix  en 

molins on les partícules grans hi són presents com un mitjà. La partícula 

inicial quasi no s’aprecia que canvia de grandària, però el procés de 
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desgast genera un nombre significatiu de partícules que són molt més 

petites que la grandària o dimensió inicial. Aquest és designat com un 

procés de naixença per l’aparença de partícules petites. No obstant això, 

no hi correspon un procés de mort des de la partícula inicial ja que no es 

destrueix i a tot estirar es mou a través del límit inferior de la seva classe 

de grandària per a una classe de dimensió donada. Aquesta trituració del 

procés és pot veure en la Figura 2.2.5. La densitat de distribució 

volumètrica per a les partícules de la família resultants, son les punxes de 

la partícula inicial però de dimensions petites. Les diferents punxes 

esmicolades i que són separades per un rang de diàmetres, no contenen 

partícules. Això crea un altiplà en la funció volumètrica acumulativa com 

es mostra en la Figura 2.2.5. Aquesta és una característica del 

trencament de desgast. 
 

 
Figura 2.2.5: Desgast i la gravilla produïda d’una partícula inicial 

El contrast entre desgast i fregament li dóna lloc a ambdós de processos 

de naixement i processos de mort. Algunes vegades convé considerar 

desgast com un procés de fregament encara que no hi ha clar on està la 

línia entre el desgast i el fregament.  
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2.2.3 La probabilitat de Trencament i l’energia de la fractura de la 
partícula  
 

La fractura de material particulat és un procés aleatori. Molts factors 

contribueixen per la fractura de qualsevol partícula sola i el resultat exacte 

mai es previsible. No es pot tenir la certesa de la probabilitat de si una 

partícula que està involucrada en un impacte realment trencarà però, se 

sap que la probabilitat de fractura està relacionada amb la quantitat 

d’energia que es absorbida per la partícula durant l'impacte de 

l’esdeveniment. Quan una partícula està subjecta a un impacte pot 

absorbir només una certa quantitat d’energia abans que es fracturi. Això 

és conegut com l’energia de fractura de la partícula i això és una propietat 

de la partícula. L’energia de fractura de la partícula d’una partícula és una 

propietat material que està en funció de la seva dimensió i forma i també 

de l’orientació que la partícula presenta en l'impacte. Els diferents 

materials que hi ha, òbviament creen diferències significatives en l’energia 

de fractura de la partícula. 

 

Les partícules de material similars en dimensió i la forma, demostren una 

variació ampla en les energies individuals de fractura. Això reflecteix que 

es produeix una selecció inherent del procés de la fractura i l’ample 

distribució de les imperfeccions i fissures microscòpiques que existeix en 

partícules. Una partícula individual no té una única energia de fractura de 

la partícula. El valor dependrà de l’orientació de la partícula relatiu a les 

forces del impacte i relatiu a les tensions externes com part d’un llit de 

partícules. La mesura de l’energia de fractura és pot fer usant un 

dispositiu experimental com la cel·la ràpida de càrrega. Dos conjunts 

típics de dades s’ensenyen en la Figura 2.2.6, la qual cosa demostra la 

distribució de la mesura d’energies de fractura de la partícula per a dues 
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poblacions de partícules de quars. Aquests mesuraments son típics 

mesuraments que es fan en diferents materials. 

 

 

 

La majoria de materials que han estat provats segueixen una distribució 

normal logarítmica d’energies de fractura de la partícula. Els resultats per 

a quatre materials diferents són demostrats en la Figura 2.2.7 i la variació 

en la força dels materials diferents són immediatament òbvies. Les dades 

en aquesta figura són aplicades en el sistema de coordenades 

logarítmiques normal, que produeix línies rectes. 
 

L’energia de la fractura no és només una funció del material i de la 

grandària de la partícula, però si que reflecteix la presència de 

imperfeccions en el material. Les imperfeccions en el material abans del 

impacte estan referits com un dany material i són generats durant els 

processos natural i artificials que influencien les partícules abans d’ésser 

impactat i fraccionat en una màquina de trituració. El paper que les 

imperfeccions juguen en la fractura de la partícula està descrit per la 

teoria de Griffith, de fractura. Quan una partícula està subjecta a una 

Figura 2.2.6: Distribució de l’energia de fractura per a dues partícules de quars. 
Bourgeois (1993). 
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tensió ràpida d’impacte, inicialment es deforma elàsticament esmorteint 

l’energia d’impacte dels dispositius, emmagatzemant tensió elàstica. Les 

tensions internes en la partícula augmenten fins que la intensitat de tensió 

en el desperfecte més dèbil excedeixi el criteri de Griffith per al creixement 

sensitiu de l’esquerda. Un període de creixement ràpid en els extrems de 

l’esquerda segueix amb una acceleració ràpida en les puntes de 

l’esquerda i sovint bifurcant-se al mateix temps. L’energia creixent que 

circula per l’esquerda ve de l’energia elàstica emmagatzemada de tensió 

que tenia la partícula, la qual cosa està disponible per a l’esquerda 

creixent en la taxa alta requerida. L’esquerda continua creixent fins que 

arriba a la vora (final) de la partícula, moment el qual la partícula és 

fracturada. Qualsevol energia elàstica restant emmagatzemada, és 

dissipada com energia cinètica de la família resultant, la qual cosa com a 

conseqüència pot sofrir més fractura. Aquest model de fractura de la 

partícula evidencia que l’explicació de l’energia de la fractura de la 

partícula i el paper que juga en la fractura van en processó. És l’energia 

que és emmagatzemada com a tensió elàstica fins a l’instant de la 

primera fractura i aquest representa l’energia mínima que ha de ser 

proveïda a la partícula abans de que ocorri la fractura. 

 

En general cap partícula sola esmorteirà tota l’energia que està disponible 

en qualssevol esdeveniment d’impacte i l’energia residual que queda 

després que una partícula es trenqui estarà disponible per a trencar 

partícules de la família en la manera descrit anteriorment. Aquest model 

de fractura particular suggereix que és la proporció d’energia d’impacte 

per a l’energia de fractura de la partícula, el que determinarà la distribució 

volumètrica de la família que es produeix com resultat d’un sol 

esdeveniment d’impacte. 

 

La distribució d’energies de la fractura té un altre interpretació interessant. 

La funció volumètrica acumulativa de distribució també dóna la probabilitat 

que una partícula específica fracturarà si rep una quantitat donada 
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d’energia durant un impacte. Això es dedueix del fet que una partícula no 

es trencarà si és impactada menys de la seva energia de fractura. 

Considerem com un exemple representatiu, 100 partícules de quars en el 

rang de grandària 0.5-0.7 mm. Si cadascun d’aquestes partícules són 

supeditades a un impacte de 0.5 J/g les dades mostrades en la Figura 

2.2.6 assenyalen que aproximadament 35 de les partícules no es trencarà 

perquè tenen la energia de fracturar la partícula mes gran que 0.5 J /g.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2.2.7: Distribució Acumulativa d’energies de la fractura de la partícula per a 

diferents materials amidats en les proves de la fractura de la partícula sola. Les 

dades estan donades en el sistema de coordenades logarítmica normal (Tavares i 

King, 1998). 

 

Així la probabilitat de trencament per aquestes partícules és del 65% en 

una energia d’impacte de 0.5 J /g. La mateixa discussió pot estar feta per 

a qualsevol altre energia d’impacte. Així la corba en la Figura 5.5 té dues 

interpretacions igualment vàlides. D’una banda representa l’eficàcia 

acumulativa de les energies de la fractura de la partícula i per altra banda 
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això representa la probabilitat de trencament d’una partícula individual 

com una funció d’energia d’impacte.  

 

La línia recta en la Figura 2.2.7 demostren que les dades estan 

àmpliament representades per la distribució normal logarítmica i la 

probabilitat de trencament d’una partícula que sofreix un impacte de E 

J/kg és donat per: 
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E50 és l’energia intermèdia de la fractura, la qual cosa dissenteix amb el 

diàmetre de la partícula segons: 
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     (2.2.9) 

 

 

Els valors dels paràmetres d0 i φ son específics del material i han estat 

experimentats amb diversos minerals comuns que són mostrats en la 

Taula 2.2.1. dpmin és el límit mínim que delimita una fractura d’estelles. Les 

partícules més petites de dpmin són deformades durant l'impacte i no es 

fracturen. Aquest límit es tracta de 0.3 µm per a quars. E∞ és l’energia 

mitja de fractura de la partícula per a diàmetres grans, generalment es 

sobre 1 cm o més. 
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Taula 2.2.1 Paràmetres que relacionen la massa específica mitja de la 
energia de fractura de la partícula amb la grandària de partícula 
d’alguns minerals comuns. Extret de Tavares i King (1998). 
 

Material /E J kg∞  dp (mm) φ Rang ( mm) 

Apatita 1,05 19,3 1,62 0,25 – 8,00 
Galena 3,19 7,31 1,03 0,70 – 7,60 
“gilsonite” 5,50 7,03 1,60 1,18 – 10,0 
Quars 43,4 3,48 1,61 0,25 – 4,75 
Esfalerita 7,00 8,24 1,16 0,35 – 10,0 
Magnetita 9,56 3,93 1,96 0,25 – 7,20 
Mineral de Coure 96,1 1,17 1,26 0,25 – 15,8 
Mineral de ferro 47,3 1,08 2,30 0,25 – 15,0 
Calcaria 114,2 0,49 2,05 0,35 – 5,60 
Marbre 45,9 0,882 2,66 0,50 – 15,0 
“taconite” 235,9 0,803 1,42 0,35 – 6,00 
“taconite” 163,3 0,856 1,76 0,35 – 10,0 
 

 

 

L’equació 2.2.9 reflexiona el fet que en les mesures mitges l’energia de la 

fractura de la partícula és independent de la dimensió de la partícula, però 

es va incrementant molt amb les disminucions de diàmetre de la partícula 

per sota de aproximadament 1mm. 

 

2.2.4 Classificació segons la distribució volumètrica quan una 
partícula sola es trenca - la funció de trencament. 
 

Està clar que el trencament d’una partícula sola produirà un espectre 

sencer de diferents grandàries. Quan ho relacionem amb el procés de 
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trituració, les grandàries de la distribució de trencament del producte 

estan considerades en un nombre de nivells. 

 

(a) El Trencament d’una partícula sola específica només genera una 

família d’alguns fragments. (Ens referirem a fractura primària 

d’una partícula sola o esquerda). 

 

(b) El Trencament d’una partícula sola seguida pel trencament 

seqüencial dels fragments resultants durant un esdeveniment sol 

de trencament. Ens referirem com a partícula sola, fractura 

d’esdeveniment sol. Tota l’energia d’impacte és dissipada en un 

esdeveniment sol d’impacte. Una part de l’energia és consumida 

per la fractura de la primera partícula  i per alguns membres de 

generacions successives de la família, una certa quantitat 

d’energia marxa en partícules de la família sense fractura i la 

resta és dissipada per l’acer de la màquina en l'impacte. Un sol 

impacte de l’esdeveniment té durada total d’alguns mil·lisegons i 

els successius trencaments de la família de partícules seguit dels 

intervals tenen una durada d’unes quantes desenes de 

microsegon. 

 

(c) El trencament de moltes partícules soles totes de la mateixa 

dimensió en els esdeveniments de la partícula sola, en un 

impacte sol, el que produeix, estadísticament, es de molts 

fragments. En altres paraules van repetint esdeveniments de 

tipus (b). 

 

(d) El trencament de moltes partícules i la successió immediata que 

es crea durant un sol cop d’impacte entrant en col·lisió en un llit 

de partícules. Les partícules en el llit sofreixen com una partícula 

sola, l’impacta solament fa servir una fracció de l’energia total 
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d’impacte que està disponible per a l’esdeveniment. Aquest ens 

referirem  com un llit de partícules per a un sol impacte. 

 

(e) El trencament concurrent de moltes partícules en una màquina de 

trituració per un sol esdeveniment d’impacte del llit de partícules. 

Les partícules que surten d’aquests esdeveniments 

immediatament passen a ser disponibles per a fractures en 

posteriors esdeveniments d’impacte. 

  

 

Cadascun d’aquestes situacions conceptuals produeixen una distribució 

diferent de grandària i això és important per a distingir clarament entre 

ells. (a) no és de molt interès excepte com un esdeveniment bàsic per a 

produir una estadística significativa (c). La distribució de grandària del 

producte produïda per una prova de tipus (c) és conegut com la funció de 

trencament de la partícula sola i això pot ser mesurat en una seqüència 

de proves de la fractura de la partícula sola, amb partícules de la mateixa 

dimensió. 

 

La funció de trencament de la partícula sola està definida per “B(x;y) = la 

fracció de partícules resultants més petites que la grandària x i que 

resulten de la fractura d’una partícula sola de dimensió y”, descrita en 

d’anterior paràgraf (c). 

 

Les proves de trencament de la partícula sola costen poc esforç en el 

laboratori i s’han desenvolupats un nombre de dissenys enginyosos de 

aparells. El més simple és l’aparell de prova del pes de caiguda que és 

pot veure en la Figura 2.2.8. Un pes, generalment esfèric, es deixa caure 

d’una altura donada sobre una partícula sola que esta col·locada en una 

superfície dura. L’energia cinètica de l’esfera just abans d’entrar en 

col·lisió és igual a mgh on la m és la massa del pes de caiguda. Aquesta 

energia cinètica és transferida a la partícula, que la fracturarà o no la 
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fracturarà. La prova és repetida moltes vegades sobre les partícules de 

diferents diàmetres. Els productes de la fractura son recollits per la 

determinació de la distribució de tamany del producte. 

A pesar de l’ús d’una partícula sola per a cada proba, cada aconteixement 

de la fractura consta d’una seqüència d’aconteixements individuals de 

ruptura. Generalment l’energia continguda en el pes de caiguda es causar 

una fractura primària i l’energia residual del pes de caiguda es absorbida 

pels fragments resultants de la fractura. El procés de les successives 

generacions de la família de partícules continuen fins que el total de la 

energia en el pes de caiguda sigui dissipada, o fins que tota la família 

generada ha estat expulsada de la zona de impacte i el xoc del pes de 

caiguda amb la superfície dura del suport acaba dissipant tota l’energia 

restant.  

La proba de impacte nomes vol dir que la funció de ruptura determina que 

la proba es en sí mateix una mescla de moltes funcions primàries 

individuals de ruptura cadascun dels resultats del trencament d’un 

fragment sol de la família. 
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Figura 2.2.8: Proba simple del pes de caiguda per la determinació de la funció 

de ruptura de la partícula sola 

 

 

 

Aquests esdeveniments de trencament segueixen en una successió 

ràpida (separat per alguns micròmetres) i els productes intermedis 

normalment no poden ser observat. Tècniques experimentals especials 

han estat desenvolupades per a detenir el pes de caiguda que impacta 

immediatament després de la primera fractura, així impedeix el 

subsegüent trencament de partícules de la família. La funció resultant de 
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trencament la podem designar com la funció primària de trencament i això 

s’ha determinat per a algunes situacions (Burgesa, 1993). La funció 

primària de trencament no té importància per a les condicions en 

qualsevol equip real de trituració. 

 

El nombre d’esdeveniments seqüencials de trencament que ocorren 

durant un experiment de una partícula sola amb el pes de caiguda és 

determinat primordialment per  l’energia del pes de caiguda que impacta. 

Mentre més alta es l’energia més trencament seqüencial i viceversa. 

Conseqüentment la distribució de grandària de la família final serà decidit 

en gran mesura per l’energia d’impacte i en menor grau per la naturalesa 

del material. Un model per a la funció de trencament de la partícula sola 

que es basa en aquestes idees és mes endavant. 

  

La funció de trencament juga un paper essencial en la descripció 

quantitativa de processos de trituració. No és la distribució final de 

grandària del producte de qualsevol operació de trituració perquè les 

partícules de la família estan elles mateixes trencades i tornades a trencar 

en molts esdeveniments successius de trencament. En qualsevol màquina 

de trituració, moltes partícules estan involucrades en cadascun dels 

esdeveniments d’impacte. La funció de trencament que es pot mesurar en 

una prova de la partícula sola i no pot ser aplicada directament per al 

trencament quan això ocorri dintre de la màquina. La prova d’impacte 

solament pot ser transmesa en un llit de partícules i la funció resultant de 

trencament pot ser mesurada. És important distingir entre l’esdeveniment 

primari de trencament, l’esdeveniment d’impacte de la partícula sola i 

l’esdeveniment d’impacte en un llit de partícules. Cada classe 

d’esdeveniment és caracteritzat per la seva pròpia funció distintiva de 

trencament. És només l’esdeveniment d’impacte sol en un llit de 

partícules que és directament aplicable per a les condicions dintre d’un 

molí molturador. 
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Un impacte sol en un llit de partícules és considerat com l’esdeveniment 

elemental de trencament que ocorre en un molí molturador. Tal 

esdeveniment mateix consta de molts subacontaixements com la captura 

d’energia per partícules individuals i la fractura de partícules inicials i la 

subsegüent ruptura immediata de la seva familia. És la combinació dels 

resultats de tot aquests subacontaixements que constitueixen 

l’esdeveniment elemental de trencament. És només el resultat de tots els 

subacontaixements conjuntament que pot ser observat perquè els 

subacontaixements ocorren massa ràpidament i no poden ser distingits. 

L’esdeveniment total típic dura nomes alguns mil·lisegons. 

 

 

 

 

2.2.5 Models empírics per la funció de trencament que es basen en 
barreges de població de la familia. 

 

Poblacions de barreges amb distribucions logarítmiques 

Han estat molts intents per a determinar la forma de la funció B(x;y) per a 

cada classe d’esdeveniment de trencament en les bases sostenibles 

teòriques però no s’ha trobat cap model teòric fidedigne que reprodueixi la 

distribució de grandària que es produeix en la fractura d’impacte solament 

experimental. Alguns models empírics han estat trobats per a fer bones 

descripcions de les dades experimentals. 

 

El més popular d’aquests models es basa en la idea que la població de la 

familia està feta d’una barreja de dues poblacions separades com 

s’ensenya en les Figures 2.2.4 i 2.2.5. Cada una té una distribució 

acumulativa per la qual es va modelar: 
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( );
n

xB x y es proporcional a
y

 
 
 

   (2.2.10)  

 

Els valors diferents de n descriuen els productes mes grans produïts per 

la tensió de extensió i els productes més petits produïts per la tensió 

compressiva intensa en els punts d’aplicació. Si unim les dues 

distribucions usant un factor apropiat i un reductor fraccionat. 

  

 

( ) ( )
1 2

; 1
n n

x xB x y K K
y y

   
= + −   

   
   (2.2.11)  

 

 

 

El primer terme en l’equació 2.2.11 descriu la distribució de grandària de 

la fracció fina en la població de partícules de la família i la K és la fracció 

de productes resultants per a la fracció més fina. 

 

La geometria d’aquesta funció disposa d’una compenetració de cada 

paràmetre i també aporta un mètode convenient per a l’estimació dels 

paràmetres K, n1 i n2 , quan les dades experimentals estan disponibles per 

a la funció de trencament. Les dades estan col·locades en coordenades 

logarítmiques tal com es mostra en la Figura 2.2.10.  

Si  n2 >n1 llavors tenim: 

 

 

1 2

0
n n

x x xes
y y y

   
> →   

   
    (2.2.12 )  
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Llavors en el valor baix de x
y

: 

 

( )
1

;
n

xB x y K
y

 
=  

 
     (2.2.13) 

 

 

 
 
Figura 2.2.9: Típica funció demostrativa del procediment per a l’avaluació dels 

paràmetres K, n1 i n2. 

 

 

Que es tramat com una línia recta amb el pendent n1 i amb coordenades 

logarítmiques logarítmiques  tal com es mostra en la Figura 2.2.9. La línia 

recta intersecarà la ordenada x/y = 1 en el punt B(x;y) = K tal com es 

mostra. Així els paràmetres n1 i K poden ser establerts fàcilment dibuixant 

la tangent de l’esquerra inferior de la corba i llegint la intercepció en x/y = 

1. Una vegada aquesta línia ha estat establerta, la diferència 
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( ) ( )
1 2

; 1
n n

x xB x y K K
y y

   
− = −   

   
    (2.2.14)  

 

 

 

Pot ser dibuixat com es mostra en la figura. Això produirà un altra línia 

recta amb pendent n2 i que interceptarà (1-K) en x/y = 1. El valor de n2  

pot ser determinat des de el pendent d’aquesta línia. 

 

Algunes vegades pot passar que aquesta diferència entre la corba original 

(a) i la primera línia recta (b) és per si mateix una corba en comptes d’una 

línia recta. Tal corba pot ser resolta en dos termes usant el mateix 

procediment i la funció sencera B(x;y) llavors constarà de tres termes de 

funció.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.2.10: Funció no normalitzada de trencament que demostra l’efecte de 

variacions en el tamany de la partícula inicial. 
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La funció de trencament descrita en l’equació 2.2.11 és independent de la 

grandària de la partícula inicial i depèn només de la proporció x/y. La 

mateixa funció pot servir per a totes les grandàries de partícula inicial i la 

distribució està normalitzada respecte a la grandària de la partícula inicial. 

 

Si les dades experimentals no son  normalitzades, la fracció K haurà de 

ser determinada com una funció de la grandària de la partícula inicial. 

Això és pot veure en la Figura 2.2.10. Generalment aquest efecte és 

modelat usant una simple funció inversa de potencia. 

 

( ) 0
0
yK y K
y

δ
 

=  
 

     (2.2.15)  

 

 

On y0 fa referència a la grandària de la partícula inicial que generalment 

sol ser 5 mm. 

 

Com les partícules sorgides de la partícula inicial en les quals son massa 

grans per què puguin ser escantonades, la funció de trencament es torna 

bimodal reflectint la tendència de les partícules en comptes del 

trencament. Sota aquestes circumstàncies la funció de trencament es 

torna bimodal com es mostra en la Figura 2.2.11. 

 

Aquest comportament pot ser modelitzat aproximadament de la manera 

següent: 

 

 

( ) ( )
3 1 2

0
0

; 1
n n n

x x xB x y K K per x y
y y y

     
= + − <     

    
 (2.2.16) 

 

( ) ( )
1 2

0; 1
n n

x xB x y K K per x y
y y

   
= + − ≥   

   
   (2.2.17)  
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Figura 2.2.11: Determinades funcions de trencament experimentals classificades 

segons el tamany. Es van fer servir boles de 26,6 mm de diàmetre. La distribució 

es clarament bimodal en el tamany mes gran de partícula. Extret d’Austin et al. 

(1987).  

 

 

 

 

 

y0 és l’estella de mes diàmetre que òbviament ha de ser més petita que la 

dimensió y de la partícula inicial. 

 

Els  quatre paràmetres, K, n1, n2, i n3 són funcions de l’energia d’impacte 

però la dependència exacta mai ha estat investigada. També poden 

dissentir amb grandària de la bola en un molí de boles, una funció 
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promitja ponderada de trencament pot usar-se per augmentar l’exactitud 

de càlcul. 

 

 

 

Models per a la funció de trencament que es basa en distribucions 

estàndard acotades.  

 

Les representacions típiques de Rosin-Rammler, les distribucions 

truncades logístiques i les distribucions logarítmiques normals són 

demostrades en la Figura 2.2.11. 

  

Les mesures assenyalen que les distribucions acotades no són sempre 

prou flexibles descrivint el comportament de trencament sota totes les 

condicions. Per a l’exemple durant la compressió lenta de llits constrenyits 

i les distribucions volumètriques mesurades en les proves de trencament 

d’una partícula han estat correlacionades.  

 

La família resultant està feta de diverses poblacions on cada una té una 

distribució volumètrica logarítmica normal.  

 

 

( ) ( ) ( )
1

; , ,
N

n n
n

B x y E E F x yµ
=

=∑    (2.2.18) 
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Figura 2.2.12: Algunes representacions de la funció de trencament fent servir la 

funció de distribució acotada estàndard.  

 

 

 

 

 

On el funció Fn(x;y) són distribucions logarítmiques normals acotades 

donades per: 

 

 

( )

( )
( )
( ) ( )
0 50

( ) ( )
50 0

( )
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;

n n

n n

n n

x x x
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   (2.2.19) 
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i G es la funció de distribució normal definida per: 

 

 

( )21( ) exp 2
2

x
G x t dt

π −∞
= −∫    (2.2.20)  

 

 

 

 

i ( )
0
nx  és la dimensió superior de trencament per a n població. Els 

coeficients µn(E) són les fraccions oprimides de les distribucions que es 

separen fortament i aquests depenen de l’energia d’impacte. El paràmetre 
( ) ( ) ( )
0 50,n n nx x iσ  de l’equació 2.2.19 són majorment insensibles per a 

l’energia d’impacte però depenen de la dimensió de la partícula inicial, y. 

En l’equació 2.2..19, Fn(x;y) està definit per ser 1 quan sigui ( )
0
nx x≥ . Dan i 

Schubert (1990). 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 Models de funcions per al trencament basats en l’energia 
d’impacte  

 

Les proves d’un impacte sol han demostrat clarament que la funció de 

trencament és determinada primordialment per la quantitat d’energia que 

està disponible per a trencar el material durant l'impacte. Mentre mes 

quantitat d’energia en l'impacte, més fi son les partícules que surten amb 

el resultat d’aquest impacte. Les dades d’una sèrie de partícules soles i 



ANÀLISI I PROPOSTA DE MILLORA D’UNA PLANTA DE TRACTAMENT D’ÀRIDS 

PFC – JORDI SOLÉ VALLDAURA                                                             CAPITOL 2 PÀGINA 38 

les proves d’impacte sol en les energies diferents d’impacte són 

demostrades en la Figura 2.2.13. Les dades són posades usant una 

escala relativa de grandària n = (grandària inicial /grandària de la família). 

Es veu l’efecte de l’energia creixent d’impacte. S’assumeix que la mateixa 

relació entre la funció de trencament i l’energia seran obtingudes quan 

l'impacte involucra un llit de partícules. En aquest cas la família que 

resulta des de qualsevol partícula en un llit serà governada per la fracció 

de l’energia total d’impacte que s’involucra en aquesta partícula. La funció 

de trencament que resulta de l'impacte com un tot serà la suma total de 

tot el trencament individual de cada partícula. 

 

Així, aquest esdeveniment d’impacte està definit per la quantitat total 

d’energia que està disponible en l'impacte i la forma que aquesta energia 

està subdividida entre totes les partícules en la zona d’impacte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.2.13: Funció de trencament mesurada en la prova de partícula sola 

en diferents energies d’impacte. 3,35-4,00 mm de quars. Bourgeois (1993). 
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Molts grups de dades del tipus mostrat en la Figura 2.2.13 ens permeten 

veure que les distribucions volumètriques mesurades poden ser 

caracteritzades eficaçment en termes del paràmetre t10 que és definit com 

la fracció de la família que és més petit que 1/10 de la grandària de la 

partícula inicial. La funció de trencament en qualsevol altre grandària pot 

ser representada en termes de tn, la fracció més petita de 1/n de la 

grandària de la partícula inicial. Cada corba mostrada en la Figura 2.2.13 

té un valor únic de t10 i els valors de tn poden excepcionalment estar 

relacionats amb t10. Redibuixant les dades d’aquesta manera produeix 

corbes del tipus mostrada en la Figura 2.2.14. És possible que les dades 

col·locades d’aquesta manera per a un nombre de materials diferents que 

estan subjectes a entrar en col·lisió tenen corbes que són similars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 2.2.14: Reconstrucció de la funció de trencament que està definida amb el 

paràmetre t10. La línia sòlida s’ha calculat fent servir l’equació 5.25 amb α = 0,75. 
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Es pot considerar que aquest model és una representació de un sol 

paràmetre de la funció de trencament que ho fa atractiu per al treball 

pràctic de modelatge. Quan la funció mesurada de trencament no està 

disponible per a un material específic, en general pot esser  mostrat com 

en la Figura 2.2.14 poden usar-se per a regenerar la funció de trencament 

amb la condició que el valor de t10 és sabut. Les dades ensenyades en la 

figura van ser obtinguts de proves de trencament d’una sola partícula en 

tres dispositius mecànics diferents i poden ser considerats representatius.  

 

t10 està primordialment resolt per l’energia que ha absorbit durant l'impacte 

i s’ha modelat com: 

 

( )50
10 10 1 E E

màxt t e β−= −     (2.2.21) 

 
 

Taula 2.2.2 Paràmetre relatiu al t10 que es específic de l’energia 
d’impacte d’alguns mineral comuns. 
 

Material T10màx β 

Magnetita 47.1 0.0098 
Apatita 45.4 0.0115 
Quars 38.8 0.0176 
Hematites 45.6 0.0164 
Galena 44.5 0.0176 
Calcària 54.5 0.0176 
Material de coure 1 44.8 0.0263 
Material de coure 2 58.9 0.0204 
Basalt 52.0 0.02592 
Material de titani 51.0 0.0269 
Ciment clinker 1 69.2 0.0276 
Ciment clinker 2 60.5 0.0437 
Marbre 76.3 0.0792 
Material de ferro 65.4 0.0932 

      



ANÀLISI I PROPOSTA DE MILLORA D’UNA PLANTA DE TRACTAMENT D’ÀRIDS 

PFC – JORDI SOLÉ VALLDAURA                                                             CAPITOL 2 PÀGINA 41 

Els paràmetres t10màx i β són específics del material i poden estar resolts 

fàcilment en el laboratori usant un aparell estàndard del pes de caiguda. 

La prova pot ser realitzada en partícules soles o en llits de partícules. Els 

valors per a alguns minerals comuns son mostrats en la taula 2.2.2.  

 

La funció sencera de trencament pot ser regenerada des de el valor sol de 

t10 usant una reconstrucció del dibuix tal com es mostra en la Figura 

2.2.14. Un nombre de models ha estat investigat per a elaborar una 

estructura adequada per al comportament demostrat en Figura 2.2.14. Els 

models es van basar en la distribució estàndard acotada per què son  en 

particular útils al ser caracteritzats en termes de només un o dos 

paràmetres i aquests estan descrits en la següent secció. 

  

 

 

El model t10 basat en la funció de la distribució acotada. 

 

La distribució acotada de Rosin-Rammler es regeix per 

  

 

 

'

63,2

( ) 1 exp pP D per a D d
α

η
η

  
 = − − ≤     

  (2.2.22) 

 

 

Amb: 

 

'1 p

Di
d

ξη ξ
ξ

= =
−
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Des de la definició de t10: 

 

 

'

10
63,2

11 exp
10 (10 1)
pdt P

α

η

    
 = = − −      −     

  (2.2.23) 

 

 

 

 

 

I des de la definició de tn: 

 

 

'

63,2

11 exp
( 1)

p
n

d
t P

n n

α

η

    
 = = − −      −     

  (2.2.24) 

 

 

 

Quan 63,2η es eliminat tindrem de les anteriors equacions: 

 

 

( )
10 1

1
101 1 n

nt t
α− 

 − = − −      (2.2.25) 

 

 

 

Ens mostra la relació entre tn i t10. El paràmetre α es específic del 

material, però es un valor representatiu pels diferents materials i que 

encara no han estat ben investigats.  
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Manipulacions similars han donat les següents relacions per al logístic 

acotat i normal logarítmic acotat respectivament. 

 

 

 

10

10

1
1 11

9

nt t n
t

λ=
 − − +   

  

    (2.2.26) 

 

 

( )1
10

1 9ln
1nt G G t

nσ
−  = +  −  

   (2.2.27) 

 

La funció de trencament és un descriptor important del procés de trituració 

i és molt important per als propòsits del modelatge. És una important 

funció de l’energia d’impacte que es va lliurant durant qualsevol impacte. 

 La funció de trencament és difícil de mesurar experimentalment en un 

molí operatiu perquè essencialment requereix d’una observació dels 

productes de la fractura resultant d’un sol impacte que esdevé en un 

esdeveniment dins la màquina de trituració. Això no es pot fer directament 

per que dins la màquina és determinat per totes les partícules que s’estan 

trencant. També els fragments resultants del primer trencament són 

contínuament fraccionats i és impossible recollir les partícules d’un sol 

esdeveniment de trencament. El procediment més acceptable és assumir 

una forma funcional per a la funció de trencament i destinar això dintre 

d’un model per a l’operació de trituració i estimar que els paràmetres per 

la regressió de la classificació determinada com a experimental segons la 

distribució de grandària en el producte del molí. Tal procediment requereix 

d’uns tests experimentals que siguin realitzats en un molí industrial 

operatiu, o almenys en un molí de laboratori que operi sota les condicions 

que siguin equivalents per a les operacions de la industrial.  
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2.2.7 Un model generalitzat. 
 

 Els models de funció de trencament que es basen en barreges de 

poblacions de la família tenen una característica comú: Un grup de 

coeficients reductors que s’usen per a combinar-se en la funció de  

distribució per a cada població. Un esquema lògic és reduir les 

distribucions segons les taxes relatives de formació de les poblacions 

diverses durant l’esdeveniment de la fractura (Menacho, 1986). Aquest 

generalment es difícil de fer perquè aquestes taxes no són fàcils de 

modelar a priori. Un mètode alternatiu és desenvolupat basant-se en la 

naturalesa probabilística del procés de la fractura (R. P. King, 2001). 

 

La probabilitat de la fractura dona la premediació apropiada de les 

funcions de trencament de la partícula sola per a produir la funció de 

trencament en el molí com un tot. 

  

 

( ) ( ) ( )
1

0 0
( ; ) ; , ,B x y B x y eE P eE y p E dedE

∞
= ∫ ∫  (2.2.28) 

 

 

 

On P(E,y) és la probabilitat de fractura d’una partícula de grandària y quan 

rep una quantitat d’energia,E, d’un impacte en el molí i B(x;y,E) és la 

funció de trencament que resulta d’un sol esdeveniment d’impacte tenint 

energia d’impacte E.  

p(E) és la densitat de distribució per a energies d’impacte en el molí i e és 

la fracció de l’energia en l'impacte que es capturada per una partícula. 

Individual. 

 p(e) descriu com és e distribuïda sobre la població de la partícula. En la 

pràctica l’energia disponible d’impacte d’un esdeveniment no és 

equitativament compartida entre totes les partícules que s’han involucrat 

amb l’esdeveniment. La fracció de l’energia disponible que una partícula 
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particular capta durant l’esdeveniment és primordialment una funció de la 

posició que la partícula ocupa relatiu a l’eix d’impacte i entre les partícules 

que estan en la zona d’impacte. Les partícules que estan dins o a prop de 

l’eix d’impacte tenen probabilitat de captar més de l’energia disponible que 

partícules que estan fora de l’eix. Les partícules grans tendeixen a captar 

més energia que partícules més petites. Hi haurà una recol·locació 

considerable de partícules en el llit durant el curs d’un impacte. P(E) es la 

distribució de densitat per les energies d’impacte en el molí i això ha estat 

extensament investigat en aquests últims anys usant el mètode discret de 

l’element (Rajamani et al., 1995). L’equació 5.28 proveeix un enllaç entre 

les proves de la fractura de una partícula sola i el comportament del 

material en un molí operatiu.  

 

 

2.2.8 requisits d’energia per a la trituració. 
 

 

Òbviament es requereix energia per a fracturar una partícula. L’energia 

esmorteïda per fractura de la partícula sola és una variable aleatòria. 

Cada partícula requerirà una quantitat diferent d’energia segons la 

necessitat de la distribució de grandàries del desperfecte o esquerda i en 

el procés de la fractura (d’aplicació de tensió, orientació de la partícula en 

el camp de la tensió, etc.). 

 

Les dades de la fractura d’impacte de partícula sola demostren que les 

majors quantitats d’energia esmorteïda per la partícula condueixen a una 

grandària regular més fina en la població del producte. Això condueix al 

concepte d’absorció d’energia per una població de la partícula i l’absorció 

permanent d’energia com a distribució de grandària més fina i més fins. 

 

Una expressió empírica aproximada per a l’absorció d’energia durant la 

trituració pot ser obtinguda pel seguiment d’alguna grandària de partícula 
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representativa de la població quan aquesta decreixi amb la quantitat 

d’energia de trituració que és transmesa en el material. 

 

Deixem que dr sigui una grandària representativa. Podria ser la grandària 

mitja en una base carregada en nombre o de pes massiu, però sovint ho 

es la grandària que pasa el 80%  (base massiva). Allà no hi ha res màgic 

sobre l’elecció de grandària representativa però això és important de 

mantenir consistència una vegada que l’elecció ha estat feta. 

 

La relació entre l’energia de trituració absorbida per massa de unitat i la 

grandària representativa està definida per la equació diferencial: 

 

 

( )r
r

dE f d
dd

=      (2.2.29) 

 

( )rf d  és una funció decreixent de dr que reflexiona el fet que a més 

energia per massa de la unitat requerida les partícules es fan més petites. 

  

Una col·lecció variada de formulacions per a la forma funcional de ( )rf d  

han estat proposades i els tres acostaments més comuns són adscrits a 

Kick (1883), Rittinger (1857) i Bond (1952). Cadascun d’aquests suggereix 

una forma funcional del tipus: 

 

 

( ) n
r rf d Kd −= −     (2.2.30) 

 

 

Quan n agafa els valors: 

 

n = 1  (Kick) 
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n = 1.5 (Bond) 

n = 2  (Rittinger) 

 

 

Un valor de n mes gran que 1 reflecteix un increment en l’energia per 

massa de la unitat fracturada com les disminucions de tamany de la 

partícula. 

L’equació d’energia pot ser integrada des de la condició inicial E = 0 quan 

r rd d Ι=  per a la població creada de la partícula inicial. 

 

 

1

1

(1 )

(1 )

( 1) ( 1)

1
1

0
1

1 1
1

n
r

r

n
r

n
r

n n
r r

dE Kd
dd

kE d C n
n

K d C
n

KE
n d d

−

−

−

− −

= −

= − + ≠
−

= − +
−
 

= −  −  

   (2.2.31) 

Quan n = 1 Kick 

 

1ln r

r

d
E K

d
=      (2.2.32) 

 

Quan n = 1.5 Bond 

 

1

1 2 1 2

1 12
r r

E K
d d

 
= −  

 
    (2.2.33) 

 

Quan n = 2 Rittinger 
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1

1 1

r r

E K
d d

 
= −  

 
    (2.2.34) 

 

 

 

 

Aquestes equacions poden tenir aproximacions interpretades: 

 

En cas de la llei de Kick, l’energia consumida és proporcional a la 

proporció de reducció de grandària, o sigui es requereix la mateixa 

quantitat d’energia per a reduir a una població de partícules d’una 

grandària representativa de 100 cm a una grandària representativa de 1 

cm i com disminuir de 1 mm a 10 microns. 

 

En cas de la llei de Rittinger, el recíproc de grandària representativa pot 

ser considerat com ésser proporcional per a l’àrea de la superfície de 

terme mitjà pel volum de la unitat en la població de la partícula. Així 

l’energia consumida és proporcional al increment en l’àrea de la superfície 

per unitat de volum. 

 

 Aquesta anàlisi simple forma la base de l’ús de l’índex de treball de Bond 

per avaluar els requisits d’energia per la barra i la bola, molturant.  

 

El mètode Bond. 

La correlació entre la duresa del material i l’energia requerida en la 

màquina de la trituració és expressada per l’equació empírica de Bond. El 

treball fet en la reducció d’una massa de material d’una grandària 

representativa 80
Fd  a una grandària representativa 80

Pd  és donat per 

l’equació. 
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1 2 1 2
80 80

1 1 /
( ) ( )o P FP K kWh t
d d

 
= − 

 
  

 (2.2.35) 

  

Una condició de referència és la reducció hipotètica de 1 tona de material 

d’una grandària molt gran a una grandària representativa de 100 

mil·límetres. Aquesta energia de la referència es diu l’índex del treball del 

material WI. 

 

1 2

1 0 10
(100) 10

KWI K K WI 
= − = ⇒ = 

 
  (2.2.36) 

 

1 2 1 2
80 80

1 110
( ) ( )o P FP WI
d d

 
= − 

 
   (2.2.37) 

 

 

en aquestes equacions d80 està especificat en mil·límetres. La grandària 

representativa es pren convencionalment com la grandària del 80% que 

passa. WI es pot determinar amb un procediment estàndard de laboratori. 

L’equació de Bond es pot utilitzar per a les trituradores, molins de barra i 

de bola. WI és generalment diferent per a aquestes tres operacions i s’ha 

de amidar per separat. La prova de laboratori estàndard per a la mesura 

de l’índex de treball de Bond va ser dissenyat per a trobar un índex que 

predigui correctament l’energia requerida per una descàrrega mullada des 

d’un molí de boles de diàmetre de 2,44 m funcionen en un circuit tancat i 

amb una classificació que circula en la càrrega del 250%. 80
Fd  en l’equació 

2.2.37 refereix a l’alimentació al circuit en la seva totalitat i al producte del 

classificador. 
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2.2.8 Màquines matxucadores o aplastadors. 
 

 

Les matxucadores generalment precedeixen als trituradors d’impacte, 

molins de barres i de boles  en plantes processadores de minerals. Un 

model popular i efectiu que s’aplica a una varietat de tipus diferents de 

matxucadores es descriu a continuació. Aquest model s’ha usat 

àmpliament per a simular l’operació de circuits en plantes de trituració. 

 

 

 

  

2.2.9 Matxucadores de mandíbules i trituradores  giratòries. 
 
Les de mandíbula i les trituradores giratòries són usades en la seva major 

part per l’aixafada primària. Són caracteritzades per una boca 

d’alimentació ample i la descàrrega estreta i són dissenyades per a 

maniobrar quantitats grans de material. L’aptitud d’aquestes trituradores 

és determinada primordialment per les seves grandàries. 

  

La boca d’alimentació determina la màxima grandària de material que pot 

ser acceptat. Les trituradores primàries són dissenyades a fi que la 

màxima grandària que pot ser presentat a la trituradora és 

aproximadament el 80 % de la boca. Les trituradores de mandíbula són 

utilitzades per a produir una proporció de reducció de grandària entre 4:1 i 

9:1. Les trituradores giratòries poden produir proporcions de reducció de 

grandària sobre un rang una mica major, de 3:1 a 10:1. 

 

La primera variable operacional disponible en una trituradora és l’equip, 

en les de mandíbula i giratori es el joc d’obertura-lateral (OSS) que és 

especificat. Això reflecteix el fet que les porcions considerables de la 

caiguda material tramesa a través de la trituradora en OSS i això 
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determina la grandària característica del producte. El joc d’una trituradora 

pot ser regulat i algunes trituradores són equipades amb accionadors 

automàtics per al control automàtic de l’obertura. De totes maneres el joc 

de les trituradores giratòries i de mandíbula no es varia generalment 

durant l’operació com no sigui per a compensar algun desgast en la 

màquina. 

 

El joc obert i tancat de la boca és pot veure en la Figura 2.2.16. 

 

 

 
Figura 2.2.16: Diagrama esquemàtic d’una trituradora ensenyant el joc 

d’obertura. 

 

 

 

La disminució de la trituradora és la distància entre la qual la mandíbula 

en moviment es mou anant de OSS a CSS. 
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Disminució =OSS - CSS. 

 

La capacitat està en funció de la dimensió de la màquina i de OSS. Els 

fabricants publiquen taules de capacitat de les seves trituradores en 

diverses grandàries com una funció del joc lateral. 

 

 

 

Distribució en tamany del producte en trituradores giratòries i de 

mandíbules. 

 

Les trituradores primàries generalment reben aliment que conté només 

quantitats petites de material que és més petit que el joc lateral de la 

trituradora. Així la major part del material de l’alimentació s’aixafa o es 

trenca en la màquina. 

 

La distribució de grandària del material en el producte resultant és 

independent de la distribució de grandària de l’alimentació i és una funció 

primordialment del rerefons de la trituradora i per a una extensió inferior 

de la naturalesa del material que és aixafat. Les distribucions de grandària 

del producte son sovint de tipus de Rosin-Rammler amb els paràmetres 

de la distribució variables amb la grandària de la partícula del producte. 

 

La distribució de grandària del producte és caracteritzada per la grandària 

relativa a l’ajust de joc lateral 

 

 

i
i

Dr
OSS

=      (2.2.38) 
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i per al “tipus de producte” PT que es va especificar en termes de la fracció 

del producte que és més petit que el joc d’obertura lateral. Aquest 

paràmetre està relacionat amb la naturalesa del material, com es mostra 

en la taula 2.2.3. 

 

 

 

 Taula 2.2.3 Característiques que determinen el tipus de producte. 
 

Índex de treball 
trituradora (kW hr/t) 

Característica del 
material 

Tipus de producte 
(PT) 

5 - 10 Tou 90 
 Esponjós 85 

10 – 13 Mig 90 
 Mig esponjós 85 

> 13 Trencadís 90 
 Fort 82 
 Molt fort 75 

 

 

 

 

Dos paràmetres derivats de PT son  

 

  (2.2.39) 

  

 

                              (2.2.40) 

 

0.67

1.18

1ln
1

10.5 ln
1

U
T

L
b

K
P

K
P

−

−

  
=   −  

  
=   −  
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Amb: 

 
1.5

0.51 expb
U

P
K

  
 = − − 
   

    (2.2.41) 

 

 

La distribució per grandària es regeix per: 

 

 

 
1.5

( ) 1 exp 0.5
U

rP D per r
K

  
 = − − > 
   

 

          (2.2.42) 

 
0.85

1 exp 0.5
L

r per r
K

  
 = − − ≤ 
   

 

 

 

 

Aquestes equacions poden conduir a uns resultats inconsistents si no es 

té en compte la distribució de grandàries de la partícula en l’alimentació a 

la trituradora i deurien ser aplicades només quan el joc lateral de la 

trituradora és més petit que la grandària del d50 en l’alimentació. 

  

El model que s’ha descrit a dalt es basa en dades d’un sol fabricant de 

trituradores i és probablement específic per al disseny de la màquina. Un 

model alternatiu per a descriure la distribució de grandàries de la partícula 

en el producte de trituradores giratòries és la distribució normal 

logarítmica simple. 
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0.843

( ) 1.25
1.25i
rP D per r = ≤ 

 
  (2.2.43) 

 

 

 

2.2.10 Mecanismes de la trituradora i distribució de la grandària del 
producte. 
 

L’acció aixafadora d’una matxucadora està majoritàriament descrit a 

través del model del cicle de trencament de classificació. L’operació d’una 

matxucadora és periòdica on cada període consisteix en una acció que 

pressiona i una acció d’obertura o separació de les mandíbules. Durant la 

part d’obertura del cicle el material es mou cap avall en la matxucadora i 

alguna part de material (mes petit de OSS) cau a través i surt cap a fora. 

Una certa quantitat d’aliment recent és alhora ingerit. Això es veu en la 

Figura 2.2.17. 

  
Figura 2.2..17: Cicles d’obertura i aplastament d’una matxucadora, de on surt el model 

que està basat. 
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Aquest comportament pot estar descrit quantitativament i el model serà 

desenvolupat en termes d’una distribució discreta de grandària. Això fa el 

model immediatament útil per a càlculs de simulació. 

 

 

 

 

Es descriuen els següents símbols pel seguiment del model: 

 
F
ip = Fracció granulomètrica de l’alimentació. 

ip  = Fracció granulomètrica del producte de la sortida. 

M  = Massa del material que passa per l matxucadora. 

ijb = Fracció granulomètrica de les partícules que entren en una grandària 

j i surten en grandària i. 

im = Fracció del material amb grandària i. 

( )i ic c d=  

    = La fracció de material de grandària i que és retinguda entre la durada 

del trencament i el següent aplastament de la matxucadora. 

W =  Massa d’alimentació total que és acceptada durant una obertura. 

    = Massa que surt ( o que passa). 

 

Com sempre, la grandària de classe 1 conté les partícules més grans. 

El resultat del material amb la grandària mes gran poden ser seguides a 

traves d’un cicle complert d’obertura i aplastament, començant amb una 

quantitat 1Mm  en la matxucadora. 

 

Durant una fase d’obertura del cicle:  

Material es descarrega en la matxucadora = (1 – c1) 1Mm . 

Material per  trencar en la zona de trencament durant l’aplastament = 

1 1c Mm . 
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Material de l’alimentació = 1
FWp . 

Desprès de l’aplastament, la matxucadora ha de tenir una quantitat 1Mm  

en la zona de trencament (aplastament) a partir de que la operació global 

es estable: 

 

 

1 1 1 1 11

1 1

1 111

F

F

Mm Wp c Mmb

Mm p
W c b

= +

=
−

    (2.2.44) 

 

 

El producte resultant durant la fase d’obertura = ( )1 1 11Wp c Mm= −  es com 

 

 

( ) 1
1 11 Mmp c

W
= −      (2.2.45) 

 

 

per obtenir la fracció de grandària de classe 1 en el producte de la 

matxucadora 

Ara considerem el següent tamany: 

 

Durant una fase d’obertura del cicle: 

Material resultat (producte) = ( )2 21 c Mm− . 

Material per trencar durant el pròxim aplastament = 1 2c Mm . 

Material de l’alimentació = 2
FWp . 

 

 

En el següent aplastament: 
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2 2 2 2 22 1 1 11

2 1
2 1 21

2 22

1
1

F

F

Mm Wp c Mm b c Mmb
Mm Mmp c b
W c b W

= + +

 = + −  

   (2.2.46) 

 

 

Producte resultant durant la fase d’obertura amb l’obtenció de la fracció de 

la grandària del producte = ( )2 2 21Wp c Mm= − . 

 

 

( ) 2
2 21 Mmp c

W
= −      (2.2.47) 

 

 

La grandària següent es pot tractar de la mateixa manera 

 

 

3 3 3 3 33 2 2 22 1 1 11

3 2 1
3 2 32 1 31

3 33

1
1

F

F

Mm Wp c Mm b c Mm b c Mmb
Mm Mm Mmp c b c b
W c b W W

= + + +

 = + + −  

  (2.2.48) 

 

 

 

Aquest procediment continuarà amb cada grandària de partícula quedant 

l’equació com 

 

 
1

1

1
1

i
jFi

i j ij
ji ii

MmMm p c b
W c b W

−

=

 
= + −  

∑    (2.2.49) 

 

 

La sèrie d’equacions poden ser fàcilment resoltes pel grup 

iMm W començant per la partícula de  grandària de classe 1. la 
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classificació granulomètrica del producte es pot calcular de la següent 

manera: 

 

 

 

( ) 1

1

1 1
1

i
ji i Fi

i i j ij
ji ij

Mmc Mm cp p c b
W c b W

−

=

 − −
= = + −  

∑  (2.2.50)  

 

I la distribució de grandàries en el producte està completament 

determinada per la distribució de grandària en l’alimentació i un 

coneixement de les funcions de classificació i de trencament ic  i ijb . 

Aquest model es completament general i per a una reducció de trituració 

específica s’ha d’especificar la classificació apropiada i la funció de 

trencament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.2.18: Funció de classificació típica per una trituradora. 
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La funció de classificació generalment es troba en la forma demostrada 

esquemàticament en la Figura 2.2.18. d1 i d2 son paràmetres 

característics de la matxucadora. Estan resolts primordialment per l’ajust 

de la matxucadora. Les dades de màquines trituradores operatives 

assenyalen que el d1 i d2 són proporcionals per a l’ajustament. d1 és la 

partícula de grandària mes petita que queda retinguda en la zona 

aixafadora durant la fase d’obertura del cicle. d2 es la partícula més gran 

que pot caure a través de la zona aixafadora (OSS) durant la fase 

d’obertura del cicle.  

 

 

Una funció útil per la classificació te la forma de 

 

2
1 2

1 2

1

2

1

0

1

n
pi

i pi

pi

pi

d d
c per d d d

d d
per d d

per d d

− 
= − < < − 
= ≤

= ≤

   (2.2.51) 

 

 

 

El trencament funciona del tipus 

  

( ) ( )
1 2

; 1
n n

x xB x y K K
y y

   
= + −   

   
    (2.2.52) 

 

 

 

normalment s’acostuma per a descriure el comportament de la 

matxucadora. 

Els valors de ijb  són obtinguts de la funció acumulativa de trencament per 
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( ) ( )1; ;ij i pj i pjb B D d B D d−= −     (2.2.53) 

 

i, 

 

( )1 ;ij j pjb B D d= −       (2.2.54) 

 

 

representa el interval de fracció de material de grandària j que es queda 

després del trencament. 

 

Aquestes relacions s’ensenyen en la Figura 2.2.19. n1 és aproximadament 

0.5 per a les dues trituradores l’estàndard i la de cap petit i n2 és 

aproximadament 2.5 per a les de cap petit i 4.5 per a les estàndard. 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
Figura 2.2.19: funció de trencament per matxucadores. Aquesta funció te el 

valor 1 en la grandària representativa de la partícula inicial. Comparà això 

amb que la funció de trencament va destinà per a molturadors. 
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Exemple il·lustratiu: 
 

 

La funció de trencament d’una matxucadora be determinada per 

 

 

( )
0.45 3.2

; 0.3 0.7x xB x y
y y

   
= +   

   
 

 

si la classe de grandària 2 es troba entre els diàmetres de malla de 13.4 

cm i 9.5 cm i la grandària que es vol classificar es troba entre 7.5 cm i 5.6 

cm, calculem 52b . 

 

( ) ( )1; ;ij i pj i pjb B D d B D d−= −  

 

 2 13.4 9.4 11.28pd cm= × =  

  

 

0.45 3.2 0.45 3.3

52
7.5 7.5 5.6 7.50.3 0.7 0.3 0.7

11.28 11.28 11.28 11.28
0.4394 0.2934
0.1459

b        = + − −       
       

= −
=

 

 

 

 

 

 

 

Els paràmetres en la classificació i les funcions de trencament són 

òbviament específics per al tipus i la grandària de la matxucadora. 

Desafortunadament no s’han fet molts estudis per a establir els seus 

valors sota un rang de condicions operatives reals usant equacions 
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teòriques. En la pràctica és normal per a estimar les distribucions, mesurà 

la grandària de la partícula en els productes de passen per la 

matxucadora. Una vegada establerts per a un material determinat en una 

matxucadora particular, romanen independents de l’ajustament tancat. 

Això li permet l’actuació de la matxucadora de ser modelitzada amb el 

CSS variant. 

  

 

 

Taula 2.2.4  Capacitats aproximades de matxucadores de mandíbules 
en t/h. La designació tradicional que es fa servir per especificar la 
boca d’alimentació es longitud x mitjaboca. 
 

Obertura 
boca 

Motor 
kW Ajustament d’obertura (mm) 

  25 32 38 51 63 76 102 127 152 

10x20 15 12.7 15.4 18.2 23.0 1.0     

10x24 11 14.5 14.3 20.0 31.0 30.0     

15x24 22  20.9 24.5 30.0 38.1 45.4    

14x24 19   23.6 70.0 37.2 45.4    

24x36 56     86.3 103 136   

30x42 75     113 136 182 227 272 

  Ajustament d’obertura (mm) 

  63 76 102 127 152 178 203 229 254 

 75   227 263 300 327 363   

 93  189 245 300 354 409    

 110    345 381 426 463 490 527 

 1580     436 481 517 554 600 

 186      454 500 567 617 

 225      700 772 863 950 
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Les capacitats aproximades d’algunes matxucadores comunes es troben 

en la taula 2.2.4. Aquests valors de la taula son termes mitjans d’un 

nombre de fabricants i deurien ser nomes usats per a obtenir valors 

aproximats de grandàries i ajustaments per a càlculs de simulació. 
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2.3 Classificació volumètrica.  

2.3.1 Introducció. 
 

Sempre es necessari controlar les característiques volumètriques o 

dimensions del material que alimenta a un equip. Es difícil exercitar un 

control exacte sobre els diàmetres de totes les partícules que intervenen i, 

en la majoria dels casos, l'equip de classificació es dissenya per dividir 

una alimentació en un producte gruixut i uns de mes fi. 

 

L'ús més comú de la classificació volumètrica és probablement el seu ús 

de separar el material de més volum que surt d'un circuit de trituració. El 

material de més volum es recicla a l’etapa anterior o a una nova etapa de 

la trituració per a la reducció volumètrica addicional abans de passar a les 

etapes subsegüents del procés. 

Fins i tot els classificadors industrials més eficients deixaran passar dins el 

corrent de material de mes diàmetre i una porció de material de menys 

diàmetre i que hauria d’estar dins el corrent de fins. Això ens ve a dir que 

per més bons que siguin, no arriben a una efectivitat del 100% encara que 

s’hi acosten molt. 

 

L'equip de classificació està també conforme a limitacions de la capacitat i 

aquests han de ser considerats a l'avaluar el funcionament de l'equip de 

classificació nou o existent. Hi ha diversos clasificadors que confien en la 

variació de les velocitats de sedimentació de partícules que varian segons 

volum i densitat quan aquestes se submergeixen en un fluid viscós. En 

general els gaebells s'utilitzen per a la classificació d'un material més sec i 

de dimensions mes voluminoses. 
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2.3.2 Classificació basada en els garbells que criben per vibració.  
 

 

El mètode d'operació bàsic d'un garbell és simple. El garbell presenta una 

barrera al pas del material de mes dimensió mentre que passa fàcilment 

el material de volm inferior al forat de pas de la malla. És solament 

necessari assegurar-se que cada partícula té una oportunitat d'arribar al 

garbell. Cada partícula es dóna en la pràctica diverses oportunitats de 

passar a través del garbell. Els garbells poden ser immòbils o el garbell 

pot vibrar el que augmenta l'índex de probabilitat de cada partícula i 

assisteix al moviment del material de mes volum damunt i lluny de la 

superfície de la malla.  

 

 

 

 

2.3.3 Models basats en la capacitat del garbell. 
  

 

El mètode tradicional d'avaluació del funcionament del garbell és l'ús 

d'una mesura de la capacitat. Això representa la capacitat del garbell i de 

moure el 

tonatge de l'alimentació del material. El fet més important d'aquest 

acostament és que la capacitat d'un garbell és directament proporcional a 

la seva àrea superficial per a especificar la capacitat bàsica en les tones 

d'alimentació per hora pel metre quadrat de la malla. Aquesta quantitat és 

representada per Iu. La capacitat bàsica de qualsevol garbell es determina 

sota condicions de funcionament estàndards usant un material estàndard 

predefinit de l'alimentació. Mentre que la naturalesa del material de 

l'alimentació canvia i les condicions de funcionament canvien així que la 

capacitat real del garbell canvia, augmentarà per a les condicions menys 

dificultoses que l'estàndard i disminuirà per a les condicions més 
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dificultoses que l'estàndard. Aquestes modificacions són representades 

pels factors de la capacitat que multipliquen la capacitat estàndard de la 

malla de la unitat per aconseguir la capacitat real de del garbell sota 

condicions que la malla resolgui realment en la seva posició en la planta 

de funcionament. 

Índex de la  capacitat de l'alimentació classificada del garbell  

 

= IuK1K2… 

   = 2/u ii
I K tones h mΠ ⋅     (2.3.1) 

  

 

on Ki es el factor de la capacitat per a les desviacions de les condicions 

estàndards pel que fa a un nombre de condicions individuals. 

  

La capacitat bàsica de la unitat varia sobretot amb la grandària de 

l'obertura  

del garbell, Una relació típica entre  Iu i el diàmetre de tall és:  

 

Iu = 0.783h + 37   per a h ≥ 25 mm   (2.3.2) 

 

      =20.0h0,33-1.28   per a h < 25 mm   (2.3.3)  

 

 

on Iu està en t/h m2 i h és el diàmetre de tall en mm. Cada fabricant té les 

seves pròpies relacions bàsiques de la capacitat per a la seva gamma de 

garbells. Les expressions anteriorment citades signifiquen solament per a 

definir una tendència típica. 

  

Els factors individuals de la capacitat són proporcionats pels fabricants  

del garbell en forma tabular o gràfica encara que l’us d’ordinadors està 

animant a la presentació d'aquests factors en forma algebraica. Els factors 

següents són típics per a les malles teixides de filferro. 
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Factor K1, l'àrea oberta. 

  

La condició estàndard és generalment l’àrea oberta del 50% i la capacitat 

és proporcional a l'àrea oberta disponible. 

 

1
%

50
àrea obertaK =      (2.3.4)  

 

 

 

Per al material que té una densitat menys de 800 kg/m3 de l'àrea oberta 

estàndard serà més aviat el 60% i no el 50% i l'equació 4.4 per tant 

s’haurà de modificar. 

 

 

 

  

Factor K2, meitat del diàmetre de tall. 

  

Una alimentació que conté una proporció gran del material que és 

considerablement més petit que el diàmetre del forat de tall del garbell, 

serà cribat més fàcilment pel garbell. La condició estàndard es defineix 

com el material de l'alimentació que té el 40% més petit de la meitat del 

diàmetre de tall de la malla del garbell. Si l'alimentació té més del 40% 

més petit de la meitat del diàmetre del forat de la malla, el factor de la 

meitat excedirà la unitat i viceversa:  

 

 

( )2 2 0.5 0.2FK P h= +     (2.3.5)  
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Factor K3, material sobredimensionat. 

 

Un garbell pot remenar un major tonatge del material de l'alimentació que 

contingui quantitats grans de material de diàmetre superior al diàmetre de 

tall, perquè aquest material passa directament per sobre la malla i no 

necessita ser cribat a través de la malla. Aquest factor augmenta molt 

ràpidament quan la fracció de sobredimensió aumenta. Ho podem 

representar com: 

 

 

( )( )3 0.914 exp exp 4.22 3.50FK P h= −    (2.3.6)  

 

 

 

En L'Equació 4.6, el ( )FP h és la fracció del material en l'alimentació que té 

un diàmetre major que el diàmetre de pas de la malla h. Està relacionada 

amb la funció de distribució volumètrica acumulativa que es: 

 

 

( ) ( )1F FP h P h= −      (2.3.7) 

 

 

 

 

Factor K4, la densitat. 

 

Els materials més densos seran transmesos més fàcilment que materials 

més lleugers. El factor K4 considera aquest efecte quan la densitat del 

material que passa pel garbell difereix de la considerada estàndard de 

1600 kg/m3. 
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4 1600
BK ρ

=       (2.3.8)  

 

 

Factor K5, posició de la malla. 

 

Les malles que són en una posició més baixa dins l’estructura del garbell 

reben material amb un diàmetre mes petit de la malla de dalt i poden 

remenar menys material que una malla que prengui l'alimentació directe. 

La capacitat disminueix amb la posició segons: 

 

5 1.1 0.1K S= −      (2.3.9) 

  

 

on S representa la posició de la malla; 1 per a la malla superior, 2 per a la 

segona malla i així continuant. 

 

 

 

 

Factor K6, l'angle de la malla (garbell).  

 

La malla inclinada estàndard té un angle de inclinació de 15°. Angles més 

baixos de la inclinació estàndard augmenten l'àrea projectada de 

l'obertura de la malla en el plànol horitzontal i la malla pot remenar una 

major càrrega. 

 

 

( )6 1.0 0.01 15K α= − −     (2.3.10)  
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Factor K7, l’aigua en el garbell. 

  

Se sap que en dimensions de pas més fines, el cribat pot ser millorat 

dutxant la càrrega de material de la malla amb aigua. 

 

 

( )2.54
7 1.0 2.4 10 25 25

1.0 25
K h per h mm

per h mm

−= + × − ≤

= >
  (2.3.11) 

 

 

 

Factor K8, la forma de l'obertura. 

 

La malla estàndard té obertures quadrades i es un altre forma de 

influencia de la capacitat tal com es veu en la taula 2.3.1. 

  

 

 

Taula 2.3.1 Factor de la capacitat del garbell per a diverses obertures. 
 

Forma de l’obertura de pas K8 

Rodó 0.8 

Quadrat 1.0 

Rectangular amb relació 2 a 1 1.15 

Rectangular amb relació 3 a 1 1.2 

Rectangular amb relació 4 a 1 1.25 
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Factor K9, la forma de la partícula. 

  

Les lloses i les partícules allargades són més difícils de classificarles be, 

que les partícules que són essencialment isomètriques. Quantitats grans 

d'aquest tipus de material donen problemes significatius i necessitarien 

ser investigades especialment i per separat. 

 

 

 

 

Factor K10, la humitat. 

 

La humitat superficial tendeix a fer que les partícules s’adhereixen i es 

redueix la capacitat del cribat en la malla. Aquest factor considera això i 

es pot avaluar de la taula 2.3.2.  

 

 

 

Taula 2.3.2 Factor de la capacitat dels garbells segons l’humitat del 
material. 
 

Condicions d’alimentació K10 

Moll, enfangat o material enganxatós 0.75 

Material humit i material de pila amb mes 0.85 

d’un 15% d’humitat per volum  

Material trencat sec 1.0 

Material en pols natural o artificial 1.25 
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2.3.3 Eficàcia de la transmissió del garbell. 
 

  

Idealment el garbell hauria de poder cribar tot el material de diàmetre 

inferior al diàmetre de tall en l'alimentació. En la pràctica, no obstant això, 

no tot el material de diàmetre inferior passa a través de la malla i la fracció 

de l'alimentació de diàmetre inferior que passa a través es refereix com 

l'eficàcia de la garbell. L'eficàcia és determinada sobretot pel carregament 

real de l'alimentació en el gabell concernent a la capacitat classificada de 

l'alimentació segons el calculat per l’equació 2.3.1. L'eficàcia de la 

transmissió disminueix si la malla opera amb un excés de l'alimentació per 

sobre del 80% del tonatge classificat perquè l'accés de partícules 

individuals a la superfície de la malla s'obstaculitza en major o menor 

grau. L'eficàcia també disminueix encara que el tonatge real de 

l'alimentació estigui per sota del 80% de capacitat classificada perquè les 

partícules tendeixen en el seu pas pel garbell lleugerament carregat a fer 

pocs contactes amb la malla corresponent. 

  

Si FW  representa la massa real de l'alimentació, llavors el quocient del 

grau es dóna prop: 

 
F

u ii

WRR
I K àrea garbell

=
Π ×

    (2.3.12)  

 

 

i l'eficàcia de la transmissió  dóna:  

 

( ) ( )
( )

2

2

0.95 0.25 0.8 0.05 0.8 0.8

0.95 1.67 0.8 0.8

e RR RR per RR

RR per RR

= − − − − ≤

= − − >
  (2.3.13)  
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La massa real passa al corrent fins de la forma:  

 

( )U F FW eP h W=      (2.3.14)  

 

 

Cada classe de la dimensió més petita que el diàmetre de tall de la malla 

està conforme al mateix factor e de l'eficàcia per a calcular la distribució 

volumètrica de partícula en el corrent dels fins en forma discreta com: 

 

( ) ( )
0

F F F
U i i
i piF F F

pi

ep W pp per d h
eP h W P h

per d h

= = <

= ≥
  (2.3.15) 

 

On U
ip  es la fracció del corrent dels fins en la classe de dimensió i i la F

ip  

la fracció en el corrent de l'alimentació. 

 

 La massa real passat al corrent dels grossos és: 

 

( )( ) ( ) ( )
( )( )

1 1

1

O F F F F

F F

W P h W e P h W

W eP h

= − + −

= −
  (2.3.16) 

 

 

 i la distribució volumètrica discreta en el corrent dels grossos es dóna: 

 

( )
( )( )

1
1

F
iO

i pF

e p
p per d h

eP h
−

= <
−

   (2.3.17) 

 

( )1

F
O i
i pF

pp per d h
eP h

= ≥
−

   (2.3.18) 
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El model simple de la capacitat permet el càlcul de l'àrea de malla total 

que es requereix per a un requeriment específic. El quocient d'aspecte de 

la malla (longitud/quocient d’amplada) es determina considerant la 

profunditat del llit de partícules en el garbell. Una guia aproximada és la 

restricció de la profunditat del llit en l'extrem de la descàrrega a no més de 

quatre vegades el diàmetre de tall. 

 

El gruix del llit és determinat per l'índex de flux total sobre la superfície de 

la malla, l'amplada de la pantalla, b, i la velocitat del recorregut del 

material al llarg del garbell. 

 
O

b
B

Wt
buρ

=      (2.3.19) 

 

Quan tb es el gruix del llit, Wd l'índex de flux total a través de l'extrem de la 

descàrrega, b l'amplada de la malla, u la velocitat del recorregut a través 

de la superfície i ρB la densitat de la massa. La velocitat del recorregut 

depèn sobretot de l'angle de la inclinació i l'amplitud i la manera de la 

vibració.  

 

 

 

 

 

 

2.3.4 La funció de la classificació. 
 

 

Una descripció més realista del funcionament d'un equip de classificació 

ens ve proporcionada per la funció de classificació. Aquesta funció 

defineix la probabilitat que una partícula individual vulgui entrà en el 

corrent de grossos que surt del classificador. Aquesta funció també es 
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coneix com la funció de partició i, està demostrat gràficament, com la 

corba de partició. 

La funció de classificació c(dpi) es defineix com la fracció total en l’interval 

del material de dimensió i en l'alimentació que finalment se’n va en  

el corrent dels grossos. 

 

Una vegada que se sàpiga la funció de partició, la distribució volumètrica 

en la sortida dels grossos i en la sortida dels fins es pot calcular per un 

equilibri total simple sobre els sòlids en la classe de dimensió i.  

 

 

( )1 ( )U U F F
i pi iW p c d W p= −     (2.3.20) 

 

( )( )O O F F
i pi iW p c d W p=      (2.3.21) 

 

 

on els exponents O, U i F es refereixen a partícules de diàmetre mes gran 

o grossos que la llum de la malla, a partícules mes petites o fins del 

diàmetre de llum i l’alimentació respectivament. 

  

Els índexs de flux totals del sòlid en el de grossos i el de fins es donen 

per: 

  

 

( )1 ( )U U U F F
i pi i

i i
W W p c d W p= = −∑ ∑   (2.3.22) 

 

 

( )O O O F F
i pi i

i i
W W p c d W p= =∑ ∑    (2.3.23) 
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1 ( )
1 ( )

1 ( )

FF
pi iU F

i pi iU F
pi i

i

c d pWp c d p
W c d p

 −  = − =   − ∑
  (2.3.24) 

 

 

1 ( )
1 ( )

1 ( )

FF
pi iO F

i pi iO F
pi i

i

c d pWp c d p
W c d p

−
 = − =  −∑

   (2.3.25) 

 

 

 

Aquestes formules a vegades s’escriuen en termes del total del rendiment 

de sòlids en els grossos: 

  

 
O

s F

W
W

ϒ =       (2.3.26)  

 

 

1 ( )
1

F
pi iU

i
s

c d p
p

 − =
− ϒ

      (2.3.27)  

 

 

( ) F
pi iO

i
s

c d p
p =

ϒ
      (2.3.28) 

 

  

 

( ) F
s pi i

i
c d pϒ =∑       (2.3.29)  
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2.3.5 El model de Karra. 
 

 

L'acostament descrit en la secció anterior és el mètode tradicional usat 

pels garbells. La seva principal limitació és que la malla ha de classificar 

segons la quantitat d'alimentació que es presenti al garbell. Un 

acostament més lògic es basa en la quantitat de material que s’ha de 

transmetre realment per la malla al corrent dels fins. Aquest acostament 

ha estat desenvolupat per V.K. Karra (1979) en una descripció eficaç de 

les expectatives que podem esperar del garbell durant l'operació en la 

planta. 

  

Aquest acostament és similar a l'acostament tradicional però es basa en 

la capacitat de la malla de transmetre el material de diàmetre inferior 

proporcional a l'àrea del garbell. Com en el mètode tradicional aquesta 

capacitat bàsica és modificada per un nombre de factors que permetin les 

variacions del material de l'alimentació i de la pantalla de les condicions 

de prova estàndards. 

A representa la capacitat bàsica que es defineix com el volum de fins que 

un garbell particular pugui transmetre per la unitat de l'àrea superficial del 

garbell. La capacitat bàsica s'augmenta o es disminueix depenent de la 

naturalesa de l'alimentació i de les condicions en el garbell. Un nombre de 

factors permeten definir la capacitat: la quantitat de grossos en 

l'alimentació (factor B), la quantitat de grandària mitja en l'alimentació 

(factor C), la localització de la malla (factor D), factor del mullat (factor E) i 

per a la densitat del 

material (factor F). Aquests factors tots tenen un valor de la unitat en la 

condició de funcionament estàndard nominal i baixen o pugen. La 

quantitat de material de la següent-grandària també té un efecte 

significatiu en la capacitat del garbell de transmetre el material de fins i 

s'introdueix el factor de la capacitat del següent-diàmetre, GC. 
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La quantitat teòrica de fins que es pugui transmetre per la malla es dóna 

prop de: 

 

 

Th = A.B.C.E.F.GC x àrea garbell   (2.3.30) 

  

 

 

Un garbell pot està ben dissenyat per remenar una quantitat en el circuit, 

si Th és aproximadament igual a la quantitat de fins en l'alimentació. 

Cadascun dels factors de la capacitat es relaciona amb la qualitat de 

l'alimentació i amb el tipus de garbell. 

Karra basa el funcionament del garbell en l'obertura eficaç de la malla 

definida com: 

 

( )cosT wh h d dωθ= + −     (2.3.31) 

  

 

 

on dω  el diàmetre del filferro i θ és l'angle de inclinació del garbell. 

L'equació 2.3.31 dóna l'àrea de l'obertura eficaç projectada sobre el plànol 

horitzontal que és apropiat per a les partícules que han de passar a través 

de la malla sota la força de la gravetat. 

 

 

 

La capacitat bàsica A 

La capacitat bàsica és determinada sobretot per el diàmetre de llum de la 

malla amb l'obertura eficaç que és utilitzada com la mesura apropiada de 

diàmetre de pas de la malla. 
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0.3212.13 10.3 51T TA h per h mm= − <    (2.3.32)  

 

0.34 14.41 51T TA h per h mm= − ≥     (2.3.33)  

 

 

Amb hT en mm i A en t/h m2. 

La capacitat bàsica també depèn de l'àrea oberta de la malla usada. La 

capacitat bàsica calculada de les equacions 2.3.32 i 2.3.33 és 

aplicable a les malles fetes de filferro estàndard. El percentatge d'àrea 

oberta com a mig-llum que deixa el filferro es relaciona amb la dimensió 

d'acoblament h prop de: 

 

1021.5 log 37OA h= +     (2.3.34) 

 

amb h en mm. 

d’aquesta manera la capacitat de A es pot ajustar: 

 

 

%A àrea oberta
OA

×      (2.3.35) 

  

 

El factor de grossos B. 

 

 

( ) ( )
( ) ( )

1.6 1.2 0.87

4.275 4.25 0.87

F F
T T

F F
T T

B P h per P h

B P h per P h

= − ≤

= − >
  (2.3.36) 
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El factor de la meitat C. 

  

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

0.564

1.37

0.7 1.2 0.5 0.5 0.3

2.053 0.5 0.3 0.5 0.55

3.35 0.5 0.55 0.5 0.8

5.0 0.5 1.5 0.5 0.8

F F
T T

F F
T T

F F
T T

F F
T T

C P h per P h

C P h per P h

C P h per P h

C P h per P h

= − ≤

= < <≤

= < ≤

= − >

  (2.3.37)  

 

 

El factor de localització D. 

  

1.1 0.1D S= −      (2.3.38) 

  

El factor humitat E. 

 

Deixem 1.26 ( )T TT h h en mm= . 

 

1.0 1
1 2

1.5 0.25 2 4
2.25 4 6
3.25 0.125 6 10
4.5 0.25 10 12
2.1 0.05 12 16
1.5 0.0125 16 24
1.35 0.00625 24 32
1.15 32

E per T
E T per T
E T per T
E per T
E T per T
E T per T
E T per T
E T per T
E T per T
E per T

= <
= ≤ <
= + ≤ <
= ≤ <
= − ≤ <
= − ≤ <
= − ≤ <
= − ≤ <
= − ≤ <
= >

 

sempre que el material es regui amb aigua. 

 

El factor de la densitat F. 

  

1600
BF ρ

=      (2.3.39) 
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El factor de la capacitat del següent-diàmetre GC. 

  

La capacitat de la malla també és afectada per la presència del material 

de la següent-grandària en l'alimentació. El material del següent-diàmetre 

en l'alimentació està en la gamma de la dimensió de 0.75hT a 1.25hT. Les 

quantitats considerables de material de la següent-diàmetre inhibiran el 

pas del material de fins a través de la malla. El factor de la capacitat de la 

següent-diàmetre es pot avaluar de: 

 

 

( )
( )( )

0.511

0.511

0.975 1 ' lim

0.975 1 1.25 (0.75 )

C

F F
C T T

G següent diàmetre en l a entació

G P h P h

= − −

= − +
 (2.3.40) 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6 La funció de classificació del garbell. 
 

 

En la pràctica, no tots els de diàmetre inferior (fins) es transmet a causa 

de varis factors físics que deterioren l'eficàcia del garbell. Aquest efecte és 

descrit per la funció de partició de la malla. Diverses formes funcionals 

estàndards estan disponibles per descriure aquest efecte, i la funció de la 

Rosin-Rammler es la que s'utilitza aquí. 

 

 
5.9

50

( ) 1 exp 0.693 p
p

d
c d

d

  
 = − −  
   

   (2.3.41) 
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 Això dóna l'eficàcia de la transferència per les partícules de dp en els 

grossos. 

El paràmetre que determinarà l'eficàcia és el d50. Els valors de d50 majors 

que el diàetre de pas donen eficàcies altes i viceversa. 

 Experimentalment i amb bons resultats s’ha representat com: 

 

 

50
0.148
C

T

d G
h K

=       (2.3.42) 

 

 

 

El model proporciona una simulació del funcionament real del garbell en el 

circuit. Aquest funcionament es pot comparar amb la capacitat del disseny 

del garbell i del funcionament de la malla avaluats. En detall, l'eficàcia de 

funcionament real es pot calcular amb: 

 

 

' lim
massa transmes en els grossoseficièn cia simulada
massa de fins en l a entació

=  (2.3.43) 

 

 

 

 

La utilització efectiva de l'àrea del garbell es pot calcular : 

 

 

( )
. . . . . .

F F

C

FAU factor àrea utilització
massa transmesa en els fins
capacitat teòrica en els fins
W P h eficiència simulada
A BC D E F G àrea garbell

=

=

×
=

×

   (2.3.44) 
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Un FAU igual a la unitat indica que la capacitat del garbell està 

balancejada exactament al deure requerit. FAU>1 indica que el garbell 

està sobrecarregat mentre que FAU<1 indica que el garbell està per sota 

de la capacitat. 

 

Un avantatge particular del model de garbell de Karra és que no requereix 

cap paràmetre lliure al ser estimat de dades de funcionament. 

 

 

 

 

 

2.3.7 Un model cinètic simple per a la investigació. 
  

 

Es pot considerar ser un procés cinètic perquè l’index en el qual el 

material de partícules sòlid que es transmet a través d'una malla és 

depenent en la naturalesa de la malla, en la càrrega que el garbell està 

duent i en la naturalesa de la grandària de les partícules. Partícules 

òbviament més grans es transmeten més lentament que partícules 

petites. L'índex de la transmissió de partícules a través del garbell variarà 

de punt a l'instant en un garbell real perquè la càrrega que la malla duu 

varia en el flux del material. En general l'índex de la transmissió depèn 

sobretot del volum de partícula concernent a la dimensió de pas de la 

malla. 

 

L'observació de funcionament dels garbells, demostra clarament que 

l'acció de la malla varia segons la càrrega en el garbell. Prop de l'extrem 

de l'alimentació, hi ha una multicapa de partícules i quan les partícules 

baixen per la superfície de la malla, el material més petit cau a través i la 

càrrega en la superfície de la malla disminueix constantment fins que 

roman una monocapa de partícules. Aquestes dues condicions ens 
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referim com els règims atapeït i separat respectivament. En la condició 

atapeïda, el material de diàmetre inferior (fins) s’ha d’infiltrar-se en les 

capes superiors de material gruixut abans que tingui una ocasió d'entrar 

en contacte amb la malla i de caure a través d’ella. Així l'índex de la 

transmissió del material és una funció de distribució volumètrica en la 

capa de la partícula immediatament sobre la superfície de la malla. La 

tasa neta en la qual les partícules d'una dimensió particular es transmeten 

a través de la malla és una funció del procés de la filtració així com el 

procés de la transmissió del garbell. Aquest model de l'operació es pot 

veure en la figura 2.3.1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.3.1: Diferents índex de transmissió de les partícules per un grabell. 

 

 

 

Si diem ( )i lω = índex de flux total per l'amplada de la unitat de la malla del 

material en l'interval de dimensió i en la distància l fins a l'extrem de 

l'alimentació (kg/ms). ( )i lω  és relacionat amb la funció discreta de la 

densitat de distribució volumetrica per ( ) ( ) ( )i il W l p lω =  on està el flux W(l) 
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del material total que cau per la malla per amplada de la unitat en la 

posició l i la dependència de la posició de treball d'aquestes funcions és 

demostrada explícitament per l’argument l. 

Si l'índex de transmissió de partícules en l'interval de dimensió i és 

representat pel 2( ) /pir d kg m s , un equilibri total diferenciat dóna: 

 

 

( ) ( )i
pi

d l r d
dl
ω

= −      (2.3.45) 

  

 

Aquesta equació pot ser integrada si un model per a l'índex de transmissió 

pot ser desenvolupat. 

L'índex de transmissió serà modelat diferent sota condicions atapeïdes i 

separades. Els models exactes per a la condició atapeïda són complexos 

ja que s’hauran de considerar l'estratificació i processos de les 

transmissions. Un model simple però útil s'utilitza aquí però un model més 

realista estan basats en el model cinètic de Ferrara-Preti-Schena. 

Desafortunadament hi ha poques dades disponibles en el valor del index 

de transmissió per a les condicions atapeïdes, ( )pr d , i la variació de 

dimensió de partícula i segons les condicions del garbell. És també 

depenent en la distribució volumètrica en l'alimentació. 

Si l'índex de la transmissió sota situació atapeïda roman constant al llarg 

del garbell, l’equació 2.3.45 pot ser integrada com: 

 

 

( ) (0) ( )i i pil r d lω ω= −     (2.3.46) 

 

amb 

( ) ( ) F
pi pi o ir d k d M p=      (2.3.47) 
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Mo es la càrrega d’alimentació en el garbell en kg/m2. Hi ha una certa 

evidència experimental per a donar suport aquesta assumpció d'un índex 

constant de la transmissió sota condicions atapeïdes. 

  

 

( ) ( )
F

F F
i c i pi o i c

WL p k d M p L
b

ϖ = = −    (2.3.48) 

 

 

M(l) representa la càrrega per l'àrea d'unitat de la superfície de la malla 

en una distància l de l'extrem de l'alimentació en kg/m2. L'índex de flux 

que cau de la malla W(l) es relaciona amb la càrrega en la pantalla amb: 

 

 

( ) ( )W l M l u=       (2.3.49) 

 

  

on u es la velocitat en la qual el material viatja a través del garbell: 

 

( ) ( )

( ( ) )

F F
i c o i pi o i c

F
o i pi c

L M up k d M p L

M p u k d L

ω = −

= −
   (2.3.50) 

 

 

( )
1

F
piF

i c

k dW p L
b u

 
= − 

 
   (2.3.51)  

 

 

 

LC es pot definir com la posició respecte a la malla en la qual les 

partícules en la classe de dimensió més petita de la grandària tot just 

s'esgoten (son cribades) 
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( )c
pN

uL
k d

=       (2.3.52) 

 

  

 

El model més simple per a la variació del ( )pik d  amb diàmetre de 

partícula és: 

 

10( )
1

0

pi pi
pi

pi

k d dk m per d h
u u h

per d h

− 
= − < 

 
= ≥

   (2.3.53) 

 

 

on k0/u és el paràmetre de funcionament. k0/u dependrà del diàmetre de 

tall de la malla, la seva àrea oberta fraccionària i en altres paràmetres de 

funcionament tals com amplitud i freqüència de vibració. 

Sota condicions de separació, l'índex de transmissió de partícules si el 

diàmetre dp s'assumeix per a ser proporcional a la quantitat d'aquest 

material per l'àrea d'unitat de la superfície del garbell es: 

 

  

( ) ( ) ( ) ( )i
pi i

d l s d M l p l
dl
ω

= −     (2.3.54) 

On  

 

( )ip l  = la funció volumètrica discreta de densitat de la partícula del 

material en el garbell a la distància (l) de l'extrem de 

l'alimentació. 
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( )pis d = Índex específic de la transmissió per a les partícules de 

diàmetre 1(sec )pid
− . 

 

 

( )i lω  es relaciona amb M(l) per: 

 

 

( ) ( ) ( )i il p l M l uϖ =      (2.3.55) 

  

 

( )( ) ( )pii
i

s dd l l
dl u
ω ω=       (2.3.56) 

 

  

 

Això és fàcil de integrar i ajustar els índexs de flux total individuals per a 

cada interval de diàmetre en el límit entre les regions atapeïdes i 

separades: 

 

 

 

( )
( ) ( ) exp ( )pi
i i c c

s d
l L l L

u
ω ϖ

 
= − − 

 
   (2.3.57) 

  

 

( )
(0) ( ) exp ( )pi
i pi c c

s d
r d L l L

u
ω

 
 = − − −  

 
  (2.3.58) 

  

El factor de la partició es pot avaluar de l'equació 2.3.58: 
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( )( )
(0)

( ) ( )
1 exp ( )

(0)

i
pi

i

pi c pi
c

i

Lc d

r d L s d
l L

u

ϖ
ϖ

ω

=

   
= − − −  

  

   (2.3.59) 

  

 

 

El índex específic ( ) /pis d u  es pot aproximar per la probabilitat del pas 

d'una partícula durant un sol contacte amb la malla. Això es computa 

generalment com el quocient de l'àrea de l'obertura eficaç a l'àrea total de 

la malla. Per un pas net a través d'un forat quadrat que una partícula 

esfèrica ha de passar amb el seu centre dintre d'un quadrat de costat h - 

dp en el centre de l'obertura del forat. Així la probabilitat de pas es dóna 

prop de 

 

  
22 2

2 2

2

0

( )
1

( ) ( )

1

p p
r

p

h d dhP
h d h d h

d
f

h

ϖ ϖ

−  
= = − + +  

 
= − 

 

    (2.3.60)  

 

 

 

on 0f  es l'àrea oberta de la fracció del garbell. Això es pot en la figura 

2.3.2. 

Ferrara et al. (1988) va suggerir una forma funcional empírica: 

  

2
0

( )
1pi pis d d

nf
u h

σ
σ  

= − 
 

    (2.3.61) 
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Figura 2.3.2: restriccions geomètriques durant el pas d’una partícula a traves del 

quadrat de la malla 

 

 

  

 

on σ és una constant que  està prop de 2. n és el nombre de 

presentacions per unitat de longitud del llit. L'equació 2.3.61 pot ser 

escrita com 

  

 

50

( )
2 1

0

pi pi
pi

pi

s d d
s per d h

u h
per d h

σ
σ  

= − < 
 

= ≥

   (2.3.62) 

  

 

 

On s50 es el valor de ( ) /pis d u  quan el diàmetre de la partícula és la meitat 
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del diàmetre de pas. s50 ha de ser proporcional a 2
0f
σ  per tipus similars 

de garbells, però també variarà amb l'angle de inclinació, amplitud de 

vibració i freqüència i la manera de vibració. 

  

 

 

 

 

 

 

2.3.8 Classificació basada en la sedimentació diferencial - el 
hidrocicló. 
 

 

La tecnologia de trituració, té un lligam íntim amb els dispositius de 

classificació amb el concepte de moldre a circuit tancat. Totes les 

operacions de la trituració no són selectives en quan que poden 

potencialment reduir la grandària de totes les partícules en la unitat. És 

indesitjable reduir la dimenió de qualsevol partícula més enllà del diàmetre 

desitjat. Un classificador posat en un punt apropiat en el circuit pot treure 

selectivament aquestes partícules per que resolguin els criteris 

volumètrics del producte per a les partícules gruixudes del circuit i el seu 

retorn de nou a la unitat de trituració. 

 

 

 

 

2.3.9 Interacció entre fluids i les partícules. 
  

 

Quan una partícula sòlida es mou a través d'un fluid experimenta una 

força de fricció que resisteix al seu moviment. La força de fricció té el seu 
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origen en dos fenòmens, la resistència en la superfície i l'augment en la 

pressió que es genera davant de la partícula quan aquesta es mou a 

través del líquid (fluid). La resistència és causada per la viscositat del 

líquid mentre flueix sobre la superfície de la partícula. Aquest component 

es diu fricció viscosa i es veu en la figura 2.3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2.3.3: Línies de fluxe al voltant d’una partícula quan s’està caient a 

traves del fluid. 

 

 

 

 

  

Una regió de d'alta pressió P1 es forma immediatament davant de la 

partícula quan ella força el seu camí a través del líquid. Així mateix una 

regió de pressió relativament baixa es forma immediatament darrere de la 
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partícula. La gota de pressió P1 – P2 dóna lloc a una força en la partícula 

(P1 – P2)AC on AC es l’àrea seccionada transversalment de la partícula 

mesurada perpendicular a la direcció del moviment. Això es diu fricció de 

forma. La força total en la partícula és la suma de la fricció viscosa i de la 

fricció de forma. 

 

La fricció de forma i la fricció viscosa varien amb la velocitat relativa entre 

la partícula i el fluid i amb la densitat del fluid. Molts experiments han 

revelat que les partícules de divers volum demostren patrons molt similars 

del comportament al moure’s. Si els grups amb menys dimensions 

 

 

2 2

2 2
secD

f c f

força en la partícula FC
ció àrea v A vρ ρ

×
= =

× ×
   (2.3.63) 

  

  
Figura 2.3.4: gràfica del coeficient de resistència per a esferes sòlides segons 

el nombre de Reynolds 
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Re p f

f

d vρ
µ

=       (2.3.64) 

  
 

 

son avaluats en qualsevol velocitat relativa v per a qualsevol partícula de 

diàmetre dp, llavors totes les dades experimentals estan descrites per una 

sola relació entre el CD i Rep.  
 

Els resultats d'una gran quantitat d'estudis experimentals es resumeixen 

en la figura 4.5. El CD es el coeficient de resistència de la partícula i Rep 

es el número de Reynolds. 

  

 

 
Figura 2.3.5: gràfica del coeficient de resistència per  a esferes sòlides amb 

dimensions inferiors a 2
1 ReD pCΦ = . La línia es pot dibuixar fent servir 

l’equació (4.93). Utilitzar aquest gràfic per calcular el coeficient de velocitat 

de sedimentació límit quan se sap la grandària de la partícula. 
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En la regió Re<3x103 les dades estan absolutament descrites per les 

equacions d'Abraham (1970): 

 

    
2

1 2

9.060.28 1
ReD

p

C
 

= +  
 

    (2.3.65)  

 

En la regió Re<2x105 les dades estan descrites per Turton-Levenspiel 

(1986) per l’equació: 

 

 

0.657
1.09

24 9.06(1 0.173Re )
Re 1 16300ReD p

p p

C −

 
= + +   + 

   (2.3.66) 

  

 

 

Les equacions d’Abraham i de Turton-Levenspiel estan traçades en la 

figura 4.4. Dues representacions alternatives de les dades són útils en la 

pràctica i aquestes es poden veure en les figures 4.5 i 4.6. En comptes 

d'usar el Rep com la variable independent, les dades són recalculades i 

confrontades gràficament en els dos grups de dimensions mes petites 

 

 
2

1 ReD pCΦ =        (2.3.67) 

 

1

Re p
DC

Φ =       (2.3.68) 

 

  

 

son variables independents en la figura 2.3.5 i figura 2.3.6 respectivament. 

Quan les dades es tracen d'aquesta manera poden ser vistes per a seguir 
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les formes funcionals similars a l'equació de Turton-Levenspiel. Això va 

ser precisada per Karamanev que va utilitzar l'equació 

 

 

2 3
1 1 3

1 1

432 0.517(1 0.0470 )
1 154DC −= + Φ +

Φ + Φ
    (2.3.69) 

 

 

 

 
Figura 2.3.6: gràfica del coeficient de resistència envers el grup de dimensió 

més petita Rep/CD. Es traça la línia usant l’equació 4.94. Utilitzar aquest gràfic 

per a calcular el coeficient de resistència de la velocitat de sedimentació límit 

d’una partícula de dimensió desconeguda quan se sap la velocitat de 

sedimentació límit. 

  

 

 

Una equació similar descriu les dades en la figura 2.3.6:  
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1 3
1 4 1

1 1

4.90 0.416(1 0.243 )
1 3.91 10DC −= + Φ +

Φ + × Φ
   (2.3.70) 

  

 

 

El coeficient de resistència es pot utilitzar amb l'equació 4.87 per a 

calcular la força en la partícula mentre es mou a través del fluid. 

  

2

2
D

f c
Cforça v Aρ=      (2.3.71)  

 

 
 
 
 
2.3.10 Velocitat de sedimentació límit. 
  

Si una partícula cau sota gravetat a través d'un líquid viscós accelera per 

a un recorregut curt però com que es mou la partícula més ràpidament 

que la força de fricció exercida pel líquid, aquesta accelaració augmenta 

fins que la força de fricció és igual que a la força gravitacional menys la 

flotabilitat que es presenta en l’immersió de la partícula en el líquid. 

 

 
     Força gravitacional 

 

 

 
     Força fricció 

 

 
 Figura 2.3.6: Forces que actuen en una partícula quan sedimenta. 
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La velocitat de sedimentació límit Tv  pot ser avaluada balancejant les 

forces de la fricció i de la flotabilitat (o sedimentació). 

 

 

2( )
2
D

p s f f T c
Cg v Aυ ρ ρ ρ− =     (2.3.72)  

 

 

On vp es el volum de la partícula. 

 

 

 

 

2.3.11 Velocitat de sedimentació d'una partícula esfèrica aïllada. 
  

 

Quan la partícula és esfèrica, els termes en l'equació 2.3.72 es poden 

escriure en termes de diàmetres de la partícula 

 

 

3 2 2( )
6 2 4

D
p s f f T p

Cd g v dπ πρ ρ ρ− =     (2.3.73)  

 

 

El coeficient de resistència per la velocitat de sedimentació es dóna: 

 

 

*
2

( )4
3

s f
D p

f T

C gd
v

ρ ρ
ρ
−

=      (2.3.74) 

 

 

i el numero de Reynolds de la partícula amb velocitat de sedimentació es 
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*Re f T p
p

f

v dρ
µ

=       (4.99) 

  

 

 

No és possible solucionar l'equació 2.3.73 directament perquè  CD és una 

funció de Tv  i la grandària de partícula dp amb la relació demostrada en la 

figura 2.3.4 o de les equacions d’Abraham o de Turton-Levenspiel. Dues 

solucions diferents son les que generalment  es demanen en la pràctica: 

el càlcul de la velocitat de sedimentació per a una partícula de una 

grandària donada o el càlcul de la grandària de la partícula esfèrica que té 

una velocitat de sedimentació especificada. Aquests problemes es poden 

solucionar sense recorre al mètode d'assaig i error considerant els dos 

grups de dimensió mes petita Φ1 i Φ2  ambdós avaluats en la velocitat de 

sedimentació. 
*
pd  i *

TV  es el diàmetre de dimensió mes petita i la velocitat de 

sedimentació de la dimensió mes petita d’una esfera, respectivament. *
pd  

pot ser avaluat desprès d'un coneixement de les característiques del líquid 

i del diàmetre de la partícula. *
pd  és independent de la velocitat de 

sedimentació. *
TV  és independent de la dimensió de la partícula i pot ser 

avaluat si se sap la velocitat a que sedimenta. Φ1 sovint s’anomena com 

el número d’Arquimedes que generalment es representa per Ar. 

De la definició de Φ1 i Φ2, les relacions següents es deriven fàcilment. 

 

 
* * * 1 3 * *

1 2Re ( )p p pd V= Φ Φ =     (2.3.76) 



ANÀLISI I PROPOSTA DE MILLORA D’UNA PLANTA DE TRACTAMENT D’ÀRIDS 

PFC – JORDI SOLÉ VALLDAURA                                                             CAPITOL 2 PÀGINA 101 

 
* **

1
* *2 *2
2

Re
Re

p p
D

p T

d
C

V
Φ

= = =
Φ

    (2.3.77) 

 

 
1 2*3

* * *3
*Re p

p D T
D

d
C V

C
 

= =   
 

    (2.3.78) 

 

 

 

El coeficient de resistència per una velocitat de sedimentació definida es 

pot calcular fàcilment de la figura 2.3.5 o de l’equació 2.3.69 si sabem el 

diàmetre de partícula de dimensió mes petita. Llavors es fàcil avaluar la 

velocitat de sedimentació per l'equació 2.3.73 o més convenientment de 

l'equació 2.3.77. 

El diàmetre de la partícula de la que se sap la velocitat de sedimentació 

es pot calcular usant un procediment similar. En aquest cas es calcula la 

velocitat de sedimentació *
TV  que pot ser calculada de l'equació 2.3.70 o 

llegir de la figura 2.3.6. En qualsevol cas la variable requerida es pot 

calcular directament de l'equació 2.3,73 una vegada que el *
DC  se sàpiga, 

o millor de l'equació 2.3.77. 

 

Un procediment similar de la solució es pot obtenir usant l'equació 

d'Abraham començant en l'equació 2.3.76. 

  

 
* * *

*3
2*

* * 1 2

Re

9.060.28 1
( )

p p T
T

D

p T

d V
V

C

d V

= =
 
+  

 

   (2.3.79) 
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*1 2

* * 1 2 1 2 *

9.061
( ) 0.28

p

p T T

d
d V V

+ =      (2.3.80) 

 

 

 

Aquesta equació es pot canviar per demostrar més clarament la relació 

entre *
TV  i *

pd . 

  
1 2 * *1 2 1 2 *1 2 *0.28 9.06 0.28 0T p T pV d V d+ × − =    (2.3.81) 

 

  

Aquesta equació es pot solucionar per a *
TV  en termes de *

pd  o per a *
pd  

en termes de *
TV . De qualsevol manera, el procediment de la solució és 

directa perquè l'equació 2.3.81 és quadràtica en les variables *
TV  i *

pd . 

  

Les solucions són: 

 
2* *3 2 1 2

*

20.52 (1 0.0921 ) 1T p
p

V d
d

 = + −     (2.3.82) 

  
21 2

* *2
*3 2

68.490.070 1 1p T
T

d V
V

  
 = + +    

   (2.3.83) 

 

  

 

El coeficient de resistència a velocitat de sedimentació es relaciona amb 
*
pd  i *

TV  el més directament possible per l’equació 2.3.77. 

Aquestes solucions són degudes a Concha i Almendra (1979). 

Aquest acostament a l'anàlisi de la velocitat de sedimentació proporciona 

els procediments lineals directes per al càlcul de la velocitat de 
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sedimentació o de la dimensió de la partícula. No es requereix cap càlculs 

iteratius incòmodes. 

 

 

 

 

 

 

2.3.12  Llei de Stokes. 
  

 

Quan la velocitat relativa entre la partícula i el líquid és molt lenta, la 

relació que defineix la interacció entre ells es molt fàcil. Sota aquesta 

condició extrema 

 

24
ReD

p

C =       (2.3.84) 

 

 

La força experimentada per la partícula és donada per l’equació 2.3.63 

 

12 c
f

p

Aforça v
d

µ=      (2.3.85) 

La velocitat de sedimentació és obtinguda per la substitució d'aquesta 

equació i l'equació 2.3.72 

 

3 2 224( )
6 2 Re 4p s f f T p

p

d g v dπ πρ ρ ρ− =     (2.3.86) 

 

 

2

18
s f

T p
f

v gd
ρ ρ

µ
−

=      (2.3.87) 
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Això es coneix com la llei de Stokes. La llei de stokes és en particular útil 

per a l'anàlisi del moviment de molt petites partícules. Això no hauria de 

ser usat si el numero de Reynolds de la partícula es mes gran que 1.0. 

 

 

 

 

 

 

2.3.12 partícules Aïllades isomètriques de forma arbitrària. 
 

 

Quan les partícules no són esfèriques, però almenys isomètriques (p. ex. 

quan tenen dimensions aproximadament iguals en tres direccions 

ortogonals) hi han correlacions útils que han estat desenvolupades per 

Concha i Barrientos (1986). 

Hi ha dos factors que fan que les partícules no esfèriques diferenciar-se 

de les esfèriques: l'àrea superficial per volum d'unitat serà més gran 

donant lloc a una fricció superficial més gran, i la forma irregular de la 

partícula dóna lloc a moviments oscil·latoris i vibratoris mentre la partícula 

passa a través del líquid. El primer efecte és significatiu en tots els 

números de Reynolds de la partícula, mentre que l'últim efecte és 

significatiu solament sota condicions turbulentes del flux. 

 

La dimensió de partícula la podem definí com el diàmetre equivalent del 

volum. 

 
1 36 p

e

v
d

π
 

=  
 

      (2.3.88) 

  

 

que és el diàmetre de l'esfera que té el mateix volum que la partícula. 
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( ) ( )
D

DM
A c

CC
f fψ λ

=      (2.3.89) 

 

[ ]2

Re
Re

( ) ( )
p

M
B Df fψ λ

=     (2.3.90) 

 

  

 

En aquestes equacions Ψ representa la esfericitat de la partícula i λ el 

quocient de densitat 

 

 

2

sup
sup

e

p

àrea de erfície equivalent al volum
àrea erfície partícula

d
a

ψ

π

=

=
   (2.3.91) 

  

 

s

f

ρλ
ρ

=      (2.3.92) 

  

 

Les funcions , ,A B c Df f f i f expliquen l'efecte del coeficient de l’esfericitat i 

de la densitat en el coeficient de resistència i el número de Reynolds de la 

partícula.  

L'equació d’Abraham es modifica d'una manera simple per tenir en 

compte partícules no esfèriques. 

 
2

1 2

9.060.284 1
ReDM

M

C
 

= + 
 

    (2.3.93) 
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Les funcions empíriques propostes per Concha i Barrientos ens donen 

 

5.42 4.75( )
0.67Af

ψψ −
=     (2.3.94) 

 

 
2

( ) 0.843 ( ) log
0.065B Af f ψψ ψ =  

 
    (2.3.95)  

 

 
0.0145( )cf λ λ−=      (2.3.96) 

0.00725( )Df λ λ=       (2.3.97) 

  

(1) (1) (1) (1) 1.0A B c Df f f f= = = =     (2.3.98) 

 

 

  

 

Aquestes funcions permeten la definició de les modificacions de la 

dimensió de les partícules amb les dimensió mes petites  i de la velocitat 

de sedimentació d’aquestes partícules: 

 

 
* * 2 3 2 3( ( )) ( ( ))eM ed d β ψ η λ=     (2.3.99) 

  
*

*
2 3 2 3( ) ( ) ( ) ( )

T
m

VV
α ψ γ λ β ψ η λ

=           (2.3.100) 
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Les noves funcions α, β, γ i η es relacionen amb   , ,A B c Df f f i f com 

segueix: 

 
2( ) ( )Bfα ψ ψ=     (2.3.101) 

  
1 2 2 1( ) ( ( ) ( ))A Bf fβ ψ ψ ψ −=     (2.3.102) 

 
2( ) ( )Dfγ λ λ=       (2.3.103) 

  
1 2 2 1( ) ( ( ) ( ) )c Df fη λ λ λ −=     (2.3.104) 

  

 

 

 

Amb aquestes definicions de ( ), ( ), ( ) ( )iα ψ β ψ γ λ η λ  és fàcil demostrar que 

les variables modificades satisfan les mateixes relacions de consistència 

de les equacions 2.3.76 i 2.3.77 de velocitat de sedimentació. 

  
* * * 1 3 * *

1 2Re ( )M M M eM Md V= Φ Φ =    (2.3.105) 

 
** *

1
* 2 *2
2

Re
Re

eMM M
DM

M M M

dC
V

Φ
=
Φ

   (2.3.106) 

 

Amb aquestes definicions la velocitat de sedimentació modificada de les 

dimensions mes petites es relaciona amb el diàmetre de les dimensions 

mes petites modificat de la partícula 

 

( )
21 2* *3 2

*

20.52 ^1 0.0921 1m em
eM

V d
d

 = + −  
 (2.3.107) 
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21 2
* *2

*2 3

68.490.070 1 1eM M
M

d V
V

  
 = + +    

  (2.3.108) 

  

 

que són idèntics en forma a les equacions 2.3.82 i 2.3.83. En la pràctica 

pot ser més convenient treballar amb *
TV  i *

ed  i llavors la relació al mig 

varien quan el factor de la forma de la partícula varia. Aixó s’ensenya en 

la figura 2.3.7 per a un número de valors de Ψ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadre 2.3.7: la velocitat de sedimentació de les dimensions mes petites en 

funció del diàmetre eficaç de la partícula de dimensió mes petita demostrat per 

a diversos valors del factor de forma de la partícula. 

 

 

2.3.13 Principis generals de l'operació del hidrocicló. 

 

 

La teoria d'operació del hidrocicló es basa en el concepte de la velocitat 

de sedimentació d'una partícula sòlida en un camp centrífug. Les 

condicions de funcionament en un hidrocicló es poden descriure mirant a 

les figures 2.3.8 i 2.3.9. L'alimentació entra tangencial en la secció 
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cilíndrica del hidrocicló i segueix una trajectòria circular des de l'exterior 

fins a la sortida en l’eix vertical i per baix els sòlids i en una segona 

trajectòria circular el fluid surt per dalt. Les altes velocitats que circulen 

generen camps centrífugs grans dintre del hidrocicló. El camp centrífug 

generalment es bastant alt per creà un nucli en l’eix que s’estén des de la 

sortida del fins o espigot (àpex) de secció cònica fins a la sortida dels 

grossos o vòrtex que es troba a sobre. Per què aixó ocorri en el camp de 

força centrífuga s’hi  ha d’estar més temps que en el camp gravitacional. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2.3.8: típica trajectòria de les partícules en un hidrocicló. 

 

 

 

Les partícules que experimenten aquest camp centrífug tendiran a 

moure’s cap a exterior de l’espiral del líquid que es el transportador a 

causa de la seva densitat relativament major. Les partícules més grans i 

pesades emigraran ràpidament a les parets exteriors de la secció 

cilíndrica i després seran forçades a moure's cap avall en l'interior de la 
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paret cònica del hidrocicló. Les partícules lleugeres, per altra banda seran 

arrossegades cap a endins pel líquid en direcció al vòrtex. La força de 

fricció experimentada per qualsevol partícula serà una funció complexa de 

les condicions hidrodinàmiques dintre del hidrocicló i de la forma i 

diàmetre de la partícula. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadre 2.3.9: representació esquemàtica del flux de l'aigua i de les 

partícules. 

  

 

 

 

 

2.3.14 hipòtesi de l'òrbita d’equilibri. 
 

 

L'acció de classificació del hidrocicló és determinada per les dues forces 

que actuen en cada partícula - la força centrífuga i la força de fricció. Una 

guia orientativa a aquest efecte, que té diverses variables de 

funcionament, en el funcionament del dispositiu es pot establir usant la 
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hipòtesi de l'òrbita d’equilibri. Qualsevol partícula que experimenti un 

equilibri entre la fricció i les forces centrífugues dintre del hidrocicló, tindrà 

una ocasió igual de sortir per la sortida inferior o per la sortida superior 

perquè tendiran a recorre en una òrbita circular dintre del hidrocicló. Seran 

mogudes cap a un o altre sortida solament per impactes a l'atzar amb 

altres partícules i pel moviment del remolí en el camp altament turbulent 

del flux dintre del cos del hidrocicló. Una òrbita en la qual una partícula 

experimenta un equilibri entre el centrífug i les forces de fricció es diu 

òrbita d’equilibri. 

 

Les condicions que defineixen una òrbita d’equilibri poden ser definides de 

la següent manera: si vr és la velocitat radial del líquid en un punt en el 

hidrocicló i el ur la velocitat radial de la partícula, la força de fricció és 

donada per l’equació 2.3.63. 

 
20.5 ( )D r r f cforça reistència C v u Aρ= −   (2.3.109) 

 

  

 

on ρf es la densitat del fluid, Ac l’àrea transversal de la partícula i  CD es el 

coeficient de resistència. No és difícil demostrar això, dintre de el temps 

per a una partícula per a fer una sola òrbita en el cicló, la força de fricció 

és balancejada per la força centrífuga a causa del moviment que circula i 

les partícules es mouen a les seves velocitats de sedimentació 

concernent al líquid mòbil intern. La força centrífuga es dóna 

 

 

( )
2

p s f
vforça centrífuga v
r
θ ρ ρ= −    (2.3.110) 
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On vθ  es el component tangencial del vector de la velocitat de la partícula, 

i r el radi del moviment tangencial. vp es el volum de la partícula i ρs la 

densitat del sòlid. Igualem aquestes forces: 

  

 

( )
2

20.5 ( )D r r f c p s f
vC v u A v
r
θρ ρ ρ− = −   (2.3.111) 

  

 

Les partícules que tenen  un 50% d probabilitats de passar a la sortida 

superior establiran una òrbita d’equilibri en alguna part dintre del cicló. La 

posició d’aquesta òrbita d’equilibri no es defineix exacte, encara que 

alguns autors diuen que és en el punt del lloc geomètric on es localitza la 

velocitat vertical zero necessària per que les partícules grosses puguin 

sortir per l’espigot. La incertesa pel que fa a la posició real de l’òrbita 

d’equilibri de la partícula del 50% no és important ja que el que interessa 

es solament establir una forma funcional per a la relació entre les 

característiques de la partícula que li donen una probabilitat del 50% 

d’anar-se en la sortida superior o la sortida  inferior. Totes les partícules 

que tenen combinacions de la densitat i de la dimensió que produeixin 

una divisió del 50% en el cicló, s’assumeixen a tenir òrbites de equilibri en 

la mateixa localització dins el cicló. 

 

En una òrbita de equilibri ur=0 i l’equació 2.3.111 es pot escriure per a 

una partícula que té una ocasió del 50% de passar a un o altre 

desbordament. 

 

 
2

2

0.5
( )

p D f r

c s f

v C rv
A vθ

ρ
ρ ρ

=
−

    (2.3.112) 
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L’equació 2.3.112 defineix el punt suposat del tall per al hidrocicló. Aquest 

és el diàmetre de partícula que té una probabilitat del 50% d’anar-se en la 

sortida inferior o la sortida superior. El punt del tall és representat 

normalment pel símbol d50 i per a les partícules esfèriques 

 

2
3

p
p

c

v
d

A
=      (2.3.113) 

 

( )
2

50 20.75
c

f D r

s f

C rvd
vθ

ρ
ρ ρ

=
−

  (2.3.114) 

  

Per a un cicló particular les partícules que tenen una probabilitat del 50% 

de passar al vòrtex satisfaran l'equació 2.3.114 en un valor particular de 
2 2
rrv vθ . Aquestes partícules defineixen el punt mitjà de la corba de la 

partició segons es veu en la figura 2.3.10, i l'equació 2.3.114 proporciona 

una correlació per al punt del tall en funció de les característiques de la 

partícula. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 2.3.10: corbes típiques de la partició per a un hidrocicló. 
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La força de fricció experimentada per una partícula a causa del moviment 

relatiu entre ella i el líquid, és la clau per usar la teoria de l'òrbita d’equilibri 

com a base per a modelar el comportament del hidrocicló. Se sap que 

aquestes velocitats relatives són petites, i el numero de Reynolds de la 

partícula és generalment tan baix, que la força de fricció es pot calcular de 

la fórmula per al moviment relatiu lent entre una esfera i un líquid 

Newtonià. Aquest acostament descuida dos fenòmens importants: la 

naturalesa altament turbulenta del líquid dintre del hidrocicló, i la 

concentració relativament alta de partícules. Així l'ús de la llei de Stokes 

del flux que assumeix que nomes una sola partícula aïllada està present, 

no és molt realista. 

Poden ser considerats quatre casos de limitació: partícules aïllades en un 

camp laminar del flux (regim de Stokes), partícules aïllades en un camp 

turbulent del flux (règim de Newton), partícules que interaccionen en un 

camp laminar del flux (règim de Blake-Kozeny) i partícules que 

interaccionen en un camp turbulent del flux (regim de Burke-Plummer). 

 Cadascun dels quatre ambients definits a dalt dóna diverses expressions 

per al CD. 

Els dos mes importants: 

  

Regim Stokes. 

 

En aquest règim les partícules no interaccionen entre elles i són 

envoltades pel líquid en un moviment laminar. El coeficient de resistència 

és donat per l’equació 2.3.84. 

( )

24
Re

24

24

D
p

f

p r r f

f

p r f

C

d v u

orbita en equilibri
d v

µ
ρ

µ
ρ

=

=
−

=

  (2.3.115) 
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Substituint en l'equació 2.3.114 i nomes que dp= d50c en una òrbita 

d’equilibri: 

 

 

( )

( )

50 2
50

1
50 2

18.0 f r

s f

r

s f

rvd
vd

K rvd
v

θ

θ

µ
ρ ρ

ρ ρ

=
−

=
−

   (2.3.116) 

  

 

 

Règim de Newton. 

 

En aquest règim les partícules aïllades són envoltades pel líquid en un 

moviment turbulent i de l'equació d'Abraham: 

 

0.28DC =      (23.117) 

  

 

Substituint en l'equació 2.3.115: 

 

 

( )

( )

50 2

2
50 2

0.22 f r

s f

r

s f

rvd
v

K rvd
v

θ

θ

ρ
ρ ρ

ρ ρ

=
−

=
−

    (2.3.118) 

  

 

 

Els dos casos de limitació per a la hipòtesi de l'òrbita d’equilibri (equacions 
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2.3.116 i 2.3.117) indiquen que la variació de d50 amb la diferència de la 

densitat i amb el nivell d'entrada volumètric ha de prendre la forma: 

 

 

( )50

k
c
m n

s f c

KDd
Qρ ρ

=
−

     (2.3.119) 

  

 

on m  i k son constants que tenen valors entre 0.5 i 1, i n és una constant 

entre 0 i 0.5. El límit més baix de 0.5 per a m i k representa condicions de 

flux laminar i la turbulència dintre del hidrocicló donarà lloc a valors més 

alts de m i de k i baixaran els valors de n. 

 

Les observacions experimentals han demostrat que el quocient rv vθ  és 

independent del cabal total en cada punt dintre del hidrocicló i amb flux 

turbulent (equació 2.3.118) indica que d50c ha de ser en la majoria una 

funció petita del cabal total mentre que amb les condicions laminars del 

flux (equació 2.3.116) indica que d50c ha de ser inversament proporcional 

a l'arrel quadrada del cabal volumètric. Sota condicions turbulentes, d50c 

es pot esperar un augment lineal amb el diàmetre del cicló. 

 

Les correlacions empíriques comparativament són actualment disponibles 

per a la predicció de la variació de d50c amb condicions de la geometria i 

de funcionament del hidrocicló. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.15 Models de funcionament empírics per als hidrociclons. 
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Desafortunadament cap classificador funciona perfectament i els 

classificadors no dividiran una població de partícules en dos grups 

separats en un diàmetre definit i particular. Tots els classificadors són 

caracteritzats per una funció de distribució que doni l’eficàcia de la 

separació en qualsevol diàmetre i la funció de distribució és més o menys 

aguda depenent de l'eficàcia de la separació. Una corba típica de la 

classificació es demostra en la figura 2.3.10. Això se li diu corba de 

partició (de vegades anomenada la corba de Tromp) i demostra la fracció 

de partícules en un diàmetre particular que sigui repartit a la fracció més 

gruixuda. La corba S és típica de tots els classificadors pràctics i una 

varietat d’expressions quantitatives s'ha utilitzat per a descriure la forma 

de la corba. 

Una característica pràctica de tots els classificadors és el fenomen del 

circuit curt a vegades anomenat curtcircuit. Tots els classificadors 

aprofiten un cert procés físic per a separar partícules en base de la 

dimensió. Algunes partícules passen a través de l'equip sense ser 

subjectades a l'acció física de la separació. És en la pràctica on el circuit 

curt de les partícules fines al corrent més gruixut del producte que és 

significativa. En el hidrocicló això és a causa de l’aigua que duu partícules 

fines cap a la capa límit en la paret externa de la secció cònica i que 

descarrega en la sortida inferior. En altres classificadors tals com espiral, 

rastell i vàries operacions de garbell, les partícules fines es transporten 

físicament amb les partícules grans dins el corrent gruixut del producte. 

Aquest efecte del circuit curt es pot veure fàcilment per la referència a la 

figura 2.3.11. 
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Figura 2.3.11: Un hidrocicló amb el circuit curt a la sortida inferior 

  

 

 

Si l'acció ideal de classificació de la unitat és descrita per la funció de la 

classificació ( )pe d  i una fracció α del circuit curt de l'alimentació circula 

directament a un producte més gruixut llavors un equilibri total simple 

dóna la corba real de la classificació o corba d’eficàcia. 

 

 

( ) (1 ) ( )p pc d e dα α= + −    (2.3.120) 

 

  

( )pe d  és la funció d’eficàcia corregida i ( )pc d  la funció d’eficàcia real. 

El paràmetre important que caracteritza l’operació del classificador es la 

dimensió quan ( )pe d  val 0.5. Aquest diàmetre normalment s’anomena d50c 

(corregida ja que l'efecte del flux del circuit curt s'ha eliminat segons el 
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demostrat en el quadre 2.3.10). d50c i d50 són definits per les equacions 

 

50( ) 0.5ce d =      (2.3.121) 

 

50( ) 0.5c d =       (2.3.122) 

 

d50 és clarament un indicador del diàmetre en el qual el classificador talla 

la població de la partícula. 

Encara que els models lògics s'han desenvolupat per als tipus principals 

de classificadors, cap procediment es totalment satisfactori per al càlcul 

de la funció de la classificació en qualssevol dels tipus principals de 

classificadors existents. En el hidrocicló la funció és determinada sobretot 

per la dispersió turbulenta dintre del camp centrífug de la velocitat en la 

secció cònica i aquest ha estat un camp de investigació abundant per 

molts anys. 

 

Un nombre de formes funcionals empíriques útils estan disponibles per a 

descriure la funció ideal de classificació ( eficiència). Les més normals 

són: 

 

 1. Rosin-Rammler 

 

( ) 1 exp( 0.693 )pe d xλ= − −    (2.3.123) 

  

2. Exponencial 

 

exp( ) 1( )
exp( ) exp( ) 2p

xe d
x

λ
λ λ

−
=

+ −
  (2.3.124) 

 

3. Logístic 
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( ) 1 (1 )pe d x λ−= +     (2.3.125) 

  

 

 

En aquestes equacions 50p cx d d i λ=  son paràmetres relativament fàcils 

de  quantificar la precisió de l’eficàcia. Es relativament fàcil apreciar la 

precisió de classificació  en els termes de l'índex de precisió, definit com 

 

 

25 75SI d d=      (2.3.126) 

 

(SI = índex de precisió) 

  

amb 25 75( ) 0.25 ( ) 0.75e d i e d= = . SI té un valor entre 0 i 1 amb els valors 

baixos que indiquen una separació pobra i ineficaç mentre que un valor de 

1.0 indica l’eficàcia perfecta en el diàmetre de tall d50c. 

 

El paràmetre λ es relaciona amb l'índex de precisió per a cada cas, i 

queda com segueix: 

 

 

 

1. Rosin-Rammler  

 

( ) 4.819SI λ− =     (2.3.127) 

 

exp( 1.572SI λ= −     (2.3.128) 

 

1.572
ln( )SI

λ −
=      (2.3.129) 
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2. Exponencial 

  

[ ]
[ ]

ln exp( 2) 3
ln 3exp 2

SI
λ
λ
+

=
−

   (2.3.130) 

  

 

λ és generalment força gran i l'equació 2.3.130 es pot solucionar 

aproximadament per a λ en termes de SI com segueix: 

 

(1 )1.099
(1 )

SI
SI

λ +
=

−
    (2.3.131) 

  

 

3. logístic. 

 

( ) 9SI λ− =      (2.3.132) 

 

exp( 2.1972SI λ= −     (2.3.133) 

 

 

2.1972
ln( )SI

λ −
=      (2.3.134) 

  

 

Aquestes funcions són útils per a la descripció quantitativa del 

comportament de vàries unitats de classificació però és necessari avaluar 

els tres paràmetres 50, ,d iα λ  en termes de les dimensions físiques i de 

les condicions de funcionament reals rellevants a la unitat en qüestió. 

 

 

 

Exemple de l’efecte  de la densitat de partícula. 
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Un hidrocicló va ser fabricat per a tenir una corba d’eficàcia corregida 

donada prop de 

( ) 1 (1 )pe d x λ−= +  

 

On 50p cx d d=  

 

Al processar un llot de quars, d50c=16.5µm i SI=0.72. 

La densitat del quars és 2670 kg/m3 i el de la magnetita és 5010 kg/m3. La 

recuperació de l'aigua al desbordament inferior és de 18.5% en ambdós 

casos. 

Calcular la recuperació de les partícules de 10µm en el desbordament 

superior quan li entra el llot de magnetita en aquest hidrocicló sota 

condicions comparables.  

Solució:  
 

50
2670 100016.5
5010 1000

m

cd − = × − 
 

 

 

Avaluem això per als dos casos de limitació: règim de Stokes i règim 

completament turbulent. 

 

50

50

: 0.5 10.65
: 1.0 6.87

c

c

règim Stokes m d m
règim turbulent m d m

µ
µ

= =
= =

 

 

 

 

 

 

Funció de classificació  
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6.686

1( ) (1 )
1

10.185 (1 0.185)
101

10.65

0.185 (1 0.185) 0.396
0.5079

iC d λα α
α

−

= + −
+

= + −
 +  
 

= + − ×
=

 

 

Per a la funció logística 

2.1972 2.1972
ln( ) ln(0.72)

6.689
SI

λ = − = −

=
 

Recuperació en la sortida superior = 1 – 0.5079 = 49.2% 

 

 
 
 
2.3.16 Model de Plitt per al hidrocicló. 
  

 

L'acció de la classificació del hidrocicló depèn d'un equilibri entre les 

forces de fricció hidrodinàmiques que tendeixen a arrossegar la partícula 

cap a l'eix i la força centrífuga que tendeix a moure la partícula cap a fora 

cap a la paret del con. La grandària de d50 serà determinada per a la 

partícula que troba aquestes dues forces en equilibri i aquesta dóna lloc a 

la hipòtesi de l'òrbita d’equilibri que es discuteix en la secció 2.3.14. 

Aquesta hipòtesi permet que una certa conclusió general sigui dibuixada 

per a predir el d50 en funció de condicions de la geometria i de 

funcionament del hidrocicló. 

 

El funcionament del hidrocicló és fortament influenciat pel circuit curt en la 

sortida inferior i això es determina per on es divideix el corrent entre el 
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que sortirà per dalt i el que sortirà per baix. La divisió volumètrica del 

corrent, S, es una funció primària del rati dels diàmetres de l’espigot amb 

el vòrtex però també es una funció del rati de l’alimentació total. Quan 

s’incrementa el rati del corrent en el hidrocicló, el diàmetre del nucli 

s’incrementa  ofegant ( o anulant) la sortida inferior. Aquest efecte no s'ha 

estudiat a fons i utilitzem una correlació desenvolupada per Plitt (1976) 

basat en dades experimentals. 

 
2 2( ) ( ) exp(0.54 )b c d

u o u o
f g
c

a D D D D hS
D H

ϕ+
=   (2.3.135) 

  

On 

 

S = rati cabal volumètric àpex/rati cabal volumètric de vòrtex. 

Du = Diàmetre de l’espigot (àpex). 

Do = Diàmetre sortida del vòrtex. 

Dc = diàmetre del cicló. 

φ = fracció sòlids en l’alimentació. 

 h = Distància des de l’espigot fins al final del vòrtex. 

H = Entrada de l’alimentació del llot. 

  

Els valors següents es recomanen pels hidrociclons que funcionen amb 

descàrrega lliure: a = 3.79, b = 3.31, c = 0.36, d = 0.54, g = 0.24. La 

dependència inversa de l’entrada d'alimentació H ha de ser observada. 

Mentre que l’entrada augmenta el corrent del hidrocicló augmenta, el 

camp centrífug augmenta i la base de l'aire s’amplia fins escanyar la 

descàrrega de l’espigot. 

 

Es defineixen les recuperacions següents: 

Rv = índex de flux volumètric en el espigot/índex de flux volumètric en 

l'alimentació. 

Rf = recuperació del fluid en la descàrrega inferior. 
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Rs = recuperació dels sòlids en la descàrrega inferior. 

  

La recuperació volumètrica al desbordament inferior es relaciona amb S 

com: 

 

1v
SR
S

=
+

     (2.3.136) 

  

 

La fracció α s'assumeix sigui igual a la fracció de l'aigua per la qual les 

dades al desbordament inferior Rf, i aquest es relacionen amb la 

recuperació dels sòlids Rs. 
 

(1 )v s fR R Rϕ ϕ= + −     (2.3.137) 

  

1
v s

f
R RR ϕα

ϕ
−

=
−

    (2.3.138) 

  

 

Rs ve determinat de l'equació 4.29 per la funció d’eficàcia que 

alternativament és en si mateix una funció del Rf 
 

( ) F
s pi i

i
R c d p=∑     (2.3.139) 

  

on F
ip  es la distribució volumètrica en l'alimentació. 

 

Usar L'Equació 2.3.120  

 

(1 ) ( )

(1 ) ( )

F
s f f pi i

i

F
f f pi i

i

R R R e d p

R R e d p

 = + − 

= + −

∑

∑
  (2.3.140) 
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La substitució en l'equació 2.3.138 i simplificant dóna 

  

( )

1 ( )

F
v pi i

i
f F

pi i
i

R e d p
R

e d p

ϕ

ϕ

−
=

−

∑
∑

   (2.3.141) 

  

Així el funcionament del hidrocicló es determina totalment si la funció 

d’eficàcia corregida ( )pe d  se sap juntament amb el flux volumètric S partit. 

El model Rosin-Rammler 2.3.123 s'utilitza per a descriure la funció de la 

partició, quan es requereix dos paràmetres, d50 i λ. Plitt ha correlacionat 

aquests paràmetres en els termes de la geometria del cicló i de les 

variables de funcionament com segueix: 

 

[ ]
50 0.5

exp 6.3
( )

b c d
c i o
f g i
u s f

aD D D
d

D h Q
ϕ

ρ ρ
=

−
   (2.3.142) 

  

 

Di és el diàmetre de entrada i Q l'índex de flux volumètric al cicló. Els 

valors recomanats per a les constants són a=2.69x103 i b= 0.46, c = 0.6, 

d = 1.21, f=0.71, g= 0.38, i=0.45. Amb aquest valor de a, d50c de 

l'equació 2.3.142 estarà en µm. La comparança de l'equació 2.3.142 amb 

l'equació 2.3.119 indica que el model de Plitt per a d50c és constant amb 

les conclusions principals de la hipòtesi de l'òrbita d’equilibri que d50c varia 

molt en proporció amb el diàmetre del cicló (grandària del cicló a l'energia 

b+c+d-f-g = 1.18) i invers amb nivell d'entrada a una energia menys de 1. 

La energia depenen 0.5 en ρs-ρf  indica que és la interacció entre les 

partícules i el líquid que es regeix per la llei de Stokes però valors 

lleument més alts poden ser utilitzats. 

 El paràmetre λ en l'equació 2.3.123 es correlaciona prop: 
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2

exp( 1.58 )
b

c
v

D ha R
Q

λ
 

= − 
 

   (2.3.143) 

  

Els valors recomanats per a les constants són a=2.96 i b= 0.15. Aquesta 

equació revela que l'eficàcia de la separació depèn de la recuperació 

volumètrica Rv però és una funció volumètrica del cicló comparativament 

feble particularment quan el nivell d'entrada Q s'aparella correctament a la 

dimensió del cicló. 

 

És útil convertir l'equació 2.3.143 a una base constant per a totes les 

funcions d’eficàcia usant l'equació 2.3.129 com segueix: 

 
0.15

2ln( ) 1.24 exp(1.58 )v
c

QSI R
D h

 
= −  

 
 (2.3.144) 

  

 

El valor de l'índex de la selectivitat calculat de l'equació 2.3.144 es pot 

utilitzar en l’equació 2.3.131 per a avaluar λ per a la suma exponencial i 

les funcions logístiques de la partició. 

 

Els valors dels paràmetres a en les equacions 2.3.135, 2.3.142 i 2.3.143 

s'estimen sovint de les dades experimentals obtinguts d'una instal·lació 

existent de cicló per a fer que el model correspon al funcionament de 

funcionament real que cadascun d'aquests paràmetres es pot multiplicar 

per un factor separat del calibratge: 

 

A pesar de la naturalesa empírica del model del hidrocicló de Plitt ha 

demostrat ser robust per al treball pràctic. 

 

La distribució volumètrica en el corrent de sortida es dóna en: 
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(1 ( ))
(1 ( ))

F
pi iO

i F
pi i

i

c d p
p

c d p
−

=
−∑

   (2.3.145) 

  

( )
( )

F
pi iU

i F
pi i

i

c d p
p

c d p
=
∑

    (2.3.146) 

  

Sovint succeeix que els diversos minerals presents en el sòlid tenen 

diverses densitats. Llavors la funció d’eficàcia serà una funció volumètrica 

i la composició de la partícula i la densitat de la distribució volumètrica en 

la sortida seran donades prop: 

 

( , )O O
i ij p

j
p p d g=∑     (2.3.147) 

  

(1 ( , )) ( , )

(1 ( , )) ( , )

F
p ij p

j
F

p ij p
i j

c d g p d g

c d g p d g

−
=

−

∑
∑∑

  (2.3.148) 

  

La recuperació de sòlids es dóna prop: 

 

( , )
(1 ) ( , )

( )
pi jF F

s f f s ij pi j
i j s j

e d g
R R R p d g

g
ρ

ρ
= + − ∑∑   (2.3.149) 

 on F
sρ  es la densitat mitja dels sòlids en l'alimentació i el ( )s gρ  es la 

densitat d'una partícula de la composició g . 

  

L'equació 2.3.141 es converteix: 
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( , )
( , )

( )
( , )

1 ( , )
( )

pi jF F
v s ij pi j

i j s j
f

pi jF F
s ij pi j

i j s j

e d g
R p d g

g
R e d g

p d g
g

ϕρ
ρ

α
ϕρ

ρ

−
= =

−

∑∑

∑∑
                    (2.3.150) 

 

 

 

 

 

2.3.17 Model de Kawatra. 
 

 

La viscositat té un efecte en les característiques de la separació en els 

hidrociclons (Agar i Herbst, 1966; Kawatra i Eisele, 1988). La viscositat 

quan canvia altera els diàmetres de la partícula que ha de dipositar-se i 

les velocitats de la polpa en el hidrocicló i altera el funcionament el 

funcionament en general. El mecanisme del canvi del diàmetre d50 es com 

segueix: 

 

(a) Si la barreja arriba a ser més viscosa. la velocitat que col·loca les 

partícules es converteix en més lenta a causa del augment en la fricció. 

L’augment de la viscositat de la polpa per tant permet que partícules més 

gruixudes siguin escombrades cap al desbordament inferior del hidrocicló, 

i el diàmetre d50c arriba a ser més gran. 

 

(b) La viscositat en augment de la barreja fa que la que el remoli que porta 

la polpa  perdre la seva energia i retardar més ràpidament, a causa de la 

interacció creixent amb la paret del hidrocicló. La velocitat rotatòria 

disminuïda dóna lloc a una reducció en la força centrífuga, que redueix la 

velocitat de sedimentació de la partícula i augmenta altra vegada el 

diàmetre d50c. 
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L’efecte de la viscositat en el diàmetre d50  es pot explicar mirant l’equació 

següent que es deriva de l’orbita d’equilibri, fent servir la llei de Stoke. 

 

 

  

( ) 2

18

tLs V
rWd

ρρ
η
−

⋅⋅
=     (2.3.151) 

 
 
 
On  

 

d = diàmetre de la partícula. 

ρs = densitat de les partícules sòlides. 

ρL = densitat del líquid. 

Vt = velocitat tangencial de la partícula. 

r = radi de l’òrbita d’equilibri. 

η = viscositat del fluid. 

W = velocitat radial. 

 

 

 
De l’equació anterior es veu que el diàmetre d50 augmenta amb l’augment 

de la viscositat de la polpa. Això es pot veure de la figura 2.3.11, que son 

unes demostracions de les dades d'un estudi de classificació que van 

realitzar amb un hidrocicló de diàmetre de 10.2 centímetres (4") usant 

sílice. Valors experimentals i numèrics de l’exponent de la viscositat ha 

estat finalment entre 0.3 i 0.6 pers varis investigadors (Kawatra et al., 

1996; Agar i Herbst, 1966). No obstant això la majoria d’aquestes 

equacions van ser desenvolupades per a polpes i hidrociclons diluïts i de 

diàmetre reduït, que no són comparables a una planta normal (Plitt, 1976; 

Plitt i Kawatra1979). 
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Figura 2.3.11: d50c Diàmetre vs viscositat  

 
 
 
En els últims anys, Lynch i Rao (1975), i Plitt (1976) van utilitzar dades de 

hidrociclons i de barreges de mes diàmetre amb concentracions de sòlids 

més altes per a desenvolupar models més versàtils i poder predir els 

diàmetres de la separació en hidrociclons reals de funcionament en una 

planta. No obstant això, ni unes ni altres d’aquestes equacions tenen 

termes explícits de la viscositat de la barreja en elles, cap d’aquestes 

equacions depenen del contingut de sòlids com indicador de la barreja. A 

més de contingut de sòlids, la temperatura, distribució volumètrica dels 

sòlids, i l’ambient químic, la viscositat també pot alterar les 

característiques de la polpa (Schack et al., 1957). Per tant, aquests 

models no poden predir el diàmetre correcte del tall quan els canvis de la 

viscositat a causa dels factors amb excepció de canvis en contingut de 

sòlids. Per exemple, considerem les dues equacions següents. Una es la 

que ja s’ha parlat realitzada per Plitt (1976) que no conté el terme explícit 

de la viscositat i l’altre està realitzada per Kawatra que conté un terme 

explícit de la viscositat. 
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El model de Kawatra, incorporant el terme explícit de la viscositat: 

 

 

5,045,038,071,0

35,041,021,16,046,0
2

50 )( Lsu

oic
c QhD

DDDK
d

ρρ
η

−
Φ

=    (2.3.152) 

 
 

On  

 

K1 = constant. 

Dc = diàmetre interior del hidrocicló, cm.  

Dj = diàmetre interior de l’entrada del hidrocicló, cm.  

Do = diàmetre interior del desbordament superior, cm.  

Du = diàmetre interior del desbordament inferior, cm.  

Q = Cabal de l’alimentació, litres/minut. 

d50c = Diàmetre de tall. µm. 

h = distancia del desbordament superior al desbordament inferior, cm.  

Φ = concentració de sòlids del volum en la polpa  

η = viscositat, kg/ms  

ρs = densitat del sòlid, g/cm3  

ΡL = densitat del líquid. g/cm3 

 

 
 
 
 
2.3.18 Limitacions de la capacitat del hidrocicló. 
 
La capacitat del hidrocicló essencialment és limitada per la capacitat de 

l'obertura de l’espigot per descarregar els sòlids. Si la càrrega dels sòlids 

és alta, el contingut de sòlids en la sortida inferior augmenta i de la 

viscositat de la polpa descarregada arriba a ser massa alta. Sota 

aquestes condicions el cicló es diu que està indisposat i el funcionament 



ANÀLISI I PROPOSTA DE MILLORA D’UNA PLANTA DE TRACTAMENT D’ÀRIDS 

PFC – JORDI SOLÉ VALLDAURA                                                             CAPITOL 2 PÀGINA 133 

del classificador es degrada perceptiblement amb la descàrrega de les 

quantitats significatives de material de mes dimensió per la sortida 

superior. Els hidrociclons no funcionen amb normalitat en condicions 

indisposats i sovint estan instal·lats en grups per a separar l'alimentació 

sobre diverses unitats per a assegurar-se que cap cicló està 

sobrecarregat. 

La selecció preliminar de hidrociclons es fa generalment usant els 

catalegs dels fabricants. Aquests demostren regions de l'operació de cada 

cicló en la gamma del fabricant en funció de la pressió de l'entrada i del 

cabal  

volumètric que han de processar. Una gamma de grandàries tallades 

s'associa típicament a cada hidrocicló. A vegades no es possible utilitzar 

aquests catalegs amb eficàcia fins que es té una estimació de la càrrega 

que circula. No obstant això, es una mica fàcil fer una selecció temptativa 

d'una grandària aproximada del cicló i després determinar el nombre de 

ciclons en grup per a moure la càrrega requerida, simulant l'operació del 

circuit sencer incloent qualsevol trituració i altres unitats de procés. 

 

 

 

2.3.18 Símbols usats en aquest capítol. 
 

FAU = Factor d'utilització d'àrea. 

b = Amplada de la malla (garbell). 

( )pc d = Funció de la classificació. 

CD = Coeficient de resistència de la partícula.  

dpi = Diàmetre (grandària) de partícula de grandària i. 

dw = Diàmetre de filferro (malla). 

e = Eficàcia del garbell. 

GC = Factor de següent grandària.  

h = Diàmetre de tall del garbell.  

hT = Diàmetre de tall eficaç del garbell. 



ANÀLISI I PROPOSTA DE MILLORA D’UNA PLANTA DE TRACTAMENT D’ÀRIDS 

PFC – JORDI SOLÉ VALLDAURA                                                             CAPITOL 2 PÀGINA 134 

LC = Llargada de la part operativa del garbell. 

M = Càrrega en la malla x àrea d’unitat. 

OA = Àrea oberta de filferro de llum-mig.  

pi = Fracció de la partícula de dimensió i.  

P = Distribució volumètrica acumulativa de partícula.  

SI = Índex de precisió. 

W = Flux total. 

W(l) = Flux que passa a traves de la malla x unitat d’amplada. 

θ = Angle de la inclinació del garbell.  

ρB = Densitat massa. 
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3.1 Introducció. 
 
En tot estudi es necessari partir d’unes dades inicials per tal 

d’experimentar, analitzar i arribar a unes conclusions finals. 

En el cas que ens ocupa, tractant-se d’una planta de tractament d’àrids en 

tot el seu conjunt de trituració i classificació, el modelatge parteix sempre 

de un anàlisi del material d’entrada al procés. 

A part de totes les característiques que es demanen pel marcatge CE, a 

nosaltres la dada mes important es l’anàlisi granulomètric, i la densitat del 

mineral. 

Seguint la normativa UNE-EN s’han elaborat unes fitxes explicatives del 

procediment, així com unes altres fitxes per emplenar dels resultats 

obtinguts de les mostres. 

 

En els anàlisis  de la matèria primera s’ha partit en dos grups sent el 

diàmetre divisor el diàmetre de 63 mm. Superiors a aquest diàmetre es 

mesuren les tres dimensions de la pedra i el seu pes. Les mides inferiors 

es classifiquen pel sistema de tamisos. 

 

En la mesura del possible, sense entorpir en la producció normal i tenint 

en compte el fet de no ser treballador de l’empresa pugui causar algun 

problema en quan a temes de seguretat, s’han pres mostres del material a 

l’entrada i a la sortida de diferents equips per poder fer un ajust dels 

paràmetres que intervenen en el programa informàtic. 

 

Primer es mostren les fitxes i a continuació les mostres i anàlisis obtinguts 

de el material que entra al inici del procés i del material que alimenta i el 

producte d’uns equips representatius. 
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PROCEDIMENT: 1.0 PLA DE MOSTREIG 

 
PROJECTE FINAL DE CARRERA EUPM-UPC, MINES 

 
 
1- OBJECTIU. 
 
Obtenir una massa de mostra bruta representativa del material que servirà com a 
matèria primera de la planta de tractament d’ÀRIDS FERRER. 
Aquest àrid ve amb un pre-cribatge per eliminar les impureses que generalment 
estan associades a les fraccions minúscules, com pot ser l’argila i un triturat per 
facilitar el transport en camions tipus tràiler. 
 
 
 
2-NORMES DE REFERÈNCIA. 
 
UNE-EN 932-1, Ensayos para detrminar las propiedades generales de los áridos. 
Parte 1: Métodos de muestreo. 
UNE-EN 932-2, Ensayos para detrminar las propiedades generales de los áridos. 
Parte 2: Métodos para la reducción de muestras para laboratorio. 
UNE-EN 932-5, Ensayos para detrminar las propiedades generales de los áridos. 
Parte 5: Equipo común y calibración. 
 
 
 
3- ZONA DE RECOLLIDA. 
 
Les mostres per analitzar sempre s’agafaran seguint el pla de mostreig i sempre 
de la mateixa zona, per tal de mantenir una uniformitat en els anàlisis. 
Es procedirà sempre a recollir, les diferents fraccions de la mostra necessària, en 
la zona habilitada per descarregar el material que no ha cabut dins la sitja de 
recepció i que servirà  com a reserva i/o regulació de l’alimentació per la planta 
de tractament durant el dia. 
 
 
 
4- DESIGNACIÓ DE LA MOSTRA. 
 
Es designarà l’àrid a tractar segons la NORMA UNE 146901. 
 
 
 
5- QUANTITAT DE MOSTRA A RECOLLIR. 
 
La massa necessària a recollir per realitzar els diferents anàlisis  no es d’obligat 
una quantitat exacte, però segons la NORMA UNE-EN 932-1 recomana agrupar 
una quantitat segons la següent equació: 
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   6 aM Dρ= ⋅  
Sent: 
 
M = massa de la mostra en kilograms. 
aρ =  densitat aparent del material a tractar, en megagrams per metre cúbic. 

(prEN 1097-3). 
D = diàmetre màxim del material, en mil·límetres. 
 
 
6- EQUIP A UTILITZAR. 
 
Tots els aparells que s’utilitzin per fer els assaigs, estaran dins la NORMA UNE-
EN 932-5. 
 
 
7- PROCEDIMENT. 
 
S’agafarà les mostres en les piles allargades, si n’hi ha, del material abocat pels 
camions i que estigui tota ella abocada a sobre el pla. 
En el cas de no haver-hi cap pila de camió, es formarà una pila nova amb l’ajuda 
de la pala carregadora, agafant fraccions de material de l’acopi, a mesura que 
s’avança cap al interior, per tal de tenir una mostra el mes representativa 
possible del material a tractar. 
Aquesta pila s’ha de barrejar be i fer-la allargada el mes semblant a la 
descàrrega del camió. 
Un cop es té la pila a punt, es faran tres o quatre talls a diferent alçada per 
accedir a una representació de totes les granulometries que hi ha. Un cop fets 
els talls s’agafarà una meitat, sent diferent en cada tall practicat. 
 
 

 
 

 
Les graves superiors a 63mm. es tractaran separadament, mesurant les seves 
tres dimensions i pesant cada peça. 
La fracció granulomètrica inferior a 63mm.  es posarà en bosses per dur-les al 
laboratori. Si es pot s’aplicarà una reducció de mostra, segons la NORMA UNE-
EN 932-2. 
 
 
8- MARCATGE. 
 
Es marcarà convenient les mostres especificant la data de recollida i s’elaborarà 
el informe. 
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PROCEDIMENT: 1.1 DESIGNACIÓ DE L’ÀRID 

 
PROJECTE FINAL DE CARRERA EUPM-UPC, MINES 

 
 
1- OBJECTE. 
 
Definir l’àrid d’una manera o en una nomenclatura que segueixi sempre el mateix 
procediment per tal de poder establir comparacions. 
 
 
2-NORMES DE REFERÈNCIA. 
 
Norma UNE 146901, Áridos designación 
 
 
3- CODI DE DESIGNACIÓ. 
 
L’àrid que es tracta de definir seguirà segons el codi establert per la NORMA 
UNE 146901, on els camps d’aplicació queden tal com s’indica a continuació: 
 

Grup  Forma de 
presentació 

Fracció 
granulomètrica Naturalesa  Rentat 

(opcional) 

     
 
En el cas d’àrids que no necessiten de ser rentats o no faci falta especificar el 
tipus de grup al que pertanyen, com es en aquest cas, es podrà aplicar la forma 
de codi abreujada: 
 

Forma de presentació Fracció granulomètrica naturalesa 
   

 
 
4- DESIGNACIÓ DE L’ÀRID. 
 
Com que totes les mostres que es recullen provenen del mateix lloc i de la 
mateixa forma, la designació de l’àrid que serveix per subministrar a la planta de 
tractament, li correspondrà un mateix codi per a totes les mostres recollides. Les 
mostres d’àrid que es recullen son: 
 

- Àrid natural, de fracció granulomètrica: 0 mm. – 400 mm., de 
naturalesa calcària  
I la seva designació serà: 
 

T – 0/400 - C 
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PROCEDIMENT: 1.2 MOSTRA BRUTA 

 
PROJECTE FINAL DE CARRERA EUPM-UPC, MINES 

 
 
1- OBJECTE. 
 
Establir un sistema per definir la massa mínima de mostreig. 
 
 
2-NORMES DE REFERÈNCIA. 
 
UNE-EN 932-2, Ensayos para detrminar las propiedades generales de los áridos. 
Parte 2: Métodos para la reducción de muestras para laboratorio. 
UNE-EN 932-1, Ensayos para detrminar las propiedades generales de los áridos. 
Parte 1: Métodos de muestreo. 
UNE-EN 932-5, Ensayos para detrminar las propiedades generales de los áridos. 
Parte 5: Equipo común y calibración. 
 
 
3-DEFINICIÓNS. 
 
Mostra bruta: Conjunt de les fraccions de mostra agafades en un mateix 
mostreig. 
Fracció de mostra: Quantitat de material que s’extrau d’un lot en una sola 
operació de l’aparell de mostreig. 
Lot: Quantitat d’entrega (càrrega de camió, càrrega de pala) o apilament fabricat 
en condicions que se suposen uniformes. 
 
 
4- CÀLCUL DE LA MOSTRA BRUTA. 
 
Segons el procediment 1.0 basant-se amb la NORMA UNE-EN 932-1, recomana 
una formula per calcular la massa mínima per obtenir la mostra bruta: 
 

6 aM Dρ= ⋅  
 
 
 
5-OBTENCIÓ DE LA QUANTITAT MÍNIMA. 
 
L’àrid destinat a l’alimentació de la planta i des de on es treuen les diferents 
mostres té les característiques següents: 
 
Densitat aparent: 1,5Mg/m3 
Diàmetre màxim de grà: 400 mm. 
 
 
Llavors necessitem una massa mínima abans de reduir de: 
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6 1,5 400 180M kg= ⋅ ⋅ =  

 
 
 
6-REDUCCIÓ DE LA MOSTRA. 
 
La mostra es reduirà en funció del que especifiqui la norma UNE que faci 
referència a l’assaig que es vulgui elaborar. 
 
Sempre es reduirà seguint algún dels procediments que marca la norma UNE-
EN 932-2. 
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PROCEDIMENT
: 1.3 INFORME DE MOSTREIG 

 
PROJECTE FINAL DE CARRERA EUPM-UPC, MINES 

 
 

Identificació del informe de mostreig, segons UNE-EN 932-1 

Números d’envasos: 
 

Descripció dels àrids mostrejats 
 

Nom de la pedrera o planta de tractament: 

Nom del productor: 

Tipus:    roca triturada/arena/grava ... Terrestre/marí 

Dimensió màxima de l’àrid: 

Naturalesa del lot:    sitja/camió/apilament...  

Utilització prevista dels àrids: 

Emplaçament del punt o zona de mostreig: 

Identificació del lot: 

Dimensió del lot: 

Altres observacions: 
 

Descripció del procediment 
 

Data i lloc del mostreig: 

Referència al programa de mostreig utilitzat: 

Condicions meteorològiques en el moment del mostreig: 

Procediment de mostreig utilitzat: 

Equip utilitzat:    caixa/cilindre/pala/pala mecànica.... 

Massa de les fraccions de mostra: 

Numero de fraccions de mostra: 

Altres observacions: 

Mètode de reducció de les mostres: 

Operador: 
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PROCEDIMENT: 2.0 TAMISAT 

 
PROJECTE FINAL DE CARRERA EUPM-UPC, MINES 

 
 
1- OBJECTE. 
 
Determinar la corba granulomètrica de l’àrid analitzat. 
 
 
2-NORMES DE REFERÈNCIA. 
 
UNE-EN 933-1, Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los 
áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método del 
tamizado. 
UNE-EN 933-2, Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los 
áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de 
ensayo, tamoño nominal de las aberturas. 
UNE 7050-2, Tamices y tamizado de ensayo. Parte 2: Telas metálicas, chapas 
perforadas y láminas electroformadas. Medidas nominales de las aberturas. 
UNE-EN 932-1, Ensayos para determinar las propiedades generales de los 
áridos. Parte 1: Métodos de muestreo. 
UNE-EN 932-2, Ensayos para determinar las propiedades generales de los 
áridos. Parte 2: Métodos para la reducción de muestras para laboratorio. 
UNE-EN 932-5, Ensayos para determinar las propiedades generales de los 
áridos. Parte 5: Equipo común y calibración. 
 
 
3-DIMENSIONS DE L’ÀRID. 
 
Es tamisarà tot el lot d’àrid que s’hagi agafat durant la presa de mostres en el 
camp, abans però seguint la norma s’hauran tret totes les partícules superiors a 
63 mm.  I tampoc s’analitzarà partícules mes petites de 63µm. ( es considera 
filler i es tractarà segons la norma UNE-EN 933-10).  
 
 
4- PARTICULARITATS INICIALS. 
 
Amb anterioritat s’ha d’haver determinat la densitat de partícula del material que 
es vol tamisà. 
 
5-OBTENCIÓ DE LA QUANTITAT MÍNIMA . 
 
Segons descriu la norma, per a un material amb una granulometria màxima de 
63 mm. Es fa necessari pel assaig granulomètric, una quantitat mínima d’àrid 
següent: 

Diàmetre màxim: 63 mm Massa necessària: 40 kg 
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PROCEDIMENT: 3.0 GRANULOMETRIA FINAL 

 
PROJECTE FINAL DE CARRERA EUPM-UPC, MINES 

 
 
1- OBJECTE. 
 
Determinar la granulomètrica final resultant, per tal de que s’ajusti als diàmetres 
normalitzats segons el seu ús. 
 
 
2-NORMES DE REFERÈNCIA. 
 
UNE-EN 933-1, Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los 
áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método del 
tamizado. 
UNE-EN 933-2, Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los 
áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de 
ensayo, tamaño nominal de las aberturas. 
UNE 7050-2, Tamices y tamizado de ensayo. Parte 2: Telas metálicas, chapas 
perforadas y láminas electroformadas. Medidas nominales de las aberturas. 
UNE-EN 13242, áridos para capas granulares y capas tratadas con 
conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes. 
UNE-EN 12620, áridos para hormigón. 
 
 
3- PARTICULARITATS INICIALS. 
 
Les dimensions de les partícules que s’elaboren actualment no estan regides per 
cap normativa essent essencial que els seu d/D canviï. 
Per que els clients no notin un canvi massa brusc, els nous productes, basant-se 
en la norma del seu ús final,  es variarà el diàmetre el mínim possible. 
 
 
4-DIMENSIONS DE L’ÀRID FINAL. 
 
El producte final està lligat a les característiques necessàries per el seu ús en el 
formigó i en menys quantitat en l’ús per capes granulars de carreteres. 
S’escull alguns dels diàmetres que hi ha en la sèrie bàsica + la sèrie 2, on estan 
representats en igual manera dins les dues normatives. 
 
La sèrie resultant dels productes finals quedarà tal com es mostra a continuació: 
 

DIMENSIÓNS FINALS TAMISSOS S/N UNE 7050 
Sèrie bàsica + 

sèrie 2 0/2 0/6 2/4 6/12,5 12,5/20 20/40 40/80 

Importància Poca Molta Ocasional Molta Molta Molta Poca 
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PROCEDIMENT
: 1.3 INFORME DE MOSTREIG 

 
PROJECTE FINAL DE CARRERA EUPM-UPC, MINES 

 
 

1er INFORME D’ANÀLISI 

Números d’envasos:  3 + 1 (> 63 mm) 
 

Descripció dels àrids mostrejats 
 

Nom de la pedrera o planta de tractament:  ÀRIDS FERRER 

Nom del productor: 

Tipus:    roca triturada/arena/grava ... Terrestre/marí 

Dimensió màxima de l’àrid: 350 mm 

Naturalesa del lot:    sitja/camió/apilament...  

Utilització prevista dels àrids:  FORMIGÓ I CAPES GRANULARS 

Emplaçament del punt o zona de mostreig: ACOPI DAVANT SITJA PRINCIPAL 

Identificació del lot:  número 1.3.1 

Dimensió del lot: 3 BOSSES + FULL MESURES DE PARTÍCULES >63mm 

Altres observacions: 
 

Descripció del procediment 
 

Data i lloc del mostreig: 2 / 3 / 2005 

Referència al programa de mostreig utilitzat: procediment 1.0 

Condicions meteorològiques en el moment del mostreig: SERÈ AMB SOL, VENT 

Procediment de mostreig utilitzat: SOBRE PILA DE CAMIÓ 

Equip utilitzat:    caixa/cilindre/pala/pala mecànica.... 

Massa de les fraccions de mostra:  

Numero de fraccions de mostra: 3 

Altres observacions: 

Mètode de reducció de les mostres: QUARTEIX 

Operador: JORDI SOLÉ 
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ASSAIG GRANULOMÈTRIC PARTÍCULES SUPERIORS A 63 mm. 
          
Assaig:   1.1 DATA:   2 - 3 - 2005  (16:00) Nº FULLS:  1 

          
Nº 1º Mesura 2º 

Mesura 3º Mesura Pes Dimensió Malla Index 
lajas 

  (mm) (mm) (mm) (g) d/D Nº (D/d) 

1 170 100 60 1320 60 / 170 125 2,83 
2 90 75 40 240 40 / 90 80 2,25 
3 85 65 55 235 55 / 85 80 1,55 
4 180 160 105 2720 105 / 180 125 1,71 
5 200 145 110 2555 110 / 200 180 1,82 
6 222 165 125 4825 125 / 222 180 1,78 
7 175 150 120 1945 120 / 175 125 1,46 
8 165 120 110 1780 110 / 165 125 1,50 
9 205 160 105 3800 105 / 205 180 1,95 
10 130 100 100 1350 100 / 130 125 1,30 
11 175 100 100 1410 100 / 175 125 1,75 
12 190 110 70 1015 70 / 190 180 2,71 
13 160 155 80 1970 80 / 160 125 2,00 
14 260 95 80 2090 80 / 260 250 3,25 
15 350 155 135 4980 135 / 350 250 2,59 
16 170 155 60 1435 60 / 170 125 2,83 
17 150 130 50 840 50 / 150 125 3,00 
18 110 105 90 935 90 / 110 80 1,22 
19 165 105 80 695 80 / 165 125 2,06 
20 130 100 40 500 40 / 130 125 3,25 
21 115 90 65 635 65 / 115 80 1,77 
22 105 70 60 465 60 / 105 80 1,75 
23 110 95 85 975 85 / 110 80 1,29 
24 125 115 75 885 75 / 125 80 1,67 
25 90 80 70 490 70 / 90 80 1,29 
26 110 70 45 250 45 / 110 80 2,44 
27 110 65 50 280 50 / 110 80 2,20 
28 85 80 50 365 50 / 85 80 1,70 
29 70 65 65 385 65 / 70 63 1,08 
30 115 100 40 400 40 / 115 80 2,88 
31 100 90 60 500 60 / 100 80 1,67 
32 130 70 40 380 40 / 130 125 3,25 
33 100 90 90 780 90 / 100 80 1,11 
34 150 110 70 930 70 / 150 125 2,14 
35 110 70 40 400 40 / 110 80 2,75 
36 120 90 45 345 45 / 120 80 2,67 
37 100 50 45 190 45 / 100 80 2,22 
38 140 70 70 345 70 / 140 125 2,00 
39 110 60 30 190 30 / 110 80 3,67 
40 80 70 65 225 65 / 80 63 1,23 
41 80 70 45 225 45 / 80 63 1,78 
42 80 65 40 200 40 / 80 63 2,00 
43          /       
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44          /       
45          /       
          
          
  

 PES TOTAL DE LA MOSTRA 
(KG): 46,48     

 
 
 
 
 
RESUM     INFERIORS A 63 mm.   
SUPERIORS A 
63 mm          
   Assaig nº:   1.2 DATA:   2 - 3 - 2005  (09:00) 

           

partícula g  #Malla 1a 
bossa Total  fracció  acumulat 

     ( mm ) (g) (g)       
250 mm 7070  63   0  0,000000  1,000000 
180 mm 12195  40 156 156  0,023669 0,976331 
125 mm 17620  31,8 297 297  0,045061 0,931270 
80 mm 8560  19,1 1273 1273  0,193142 0,738128 
63 mm 1035  9,5 992 992  0,150508 0,587619 
40 mm 0  4,76 1006 1006  0,152632 0,434987 
   2,25 893 893  0,135488 0,299499 
   1,25 482 482  0,073130 0,226369 
   0,59 568 568  0,086178 0,140191 
   0,315 322 322  0,048854 0,091337 
   0,25 141 141  0,021393 0,069944 
   0,16 378 378  0,057351 0,012593 
   0,063 83 83  0,012593 0,000000 
   0   0  0,000000 0,000000 

total = 46480    6591 6591  1,000000  
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 ANÀLISI TOTAL DE LA 1ª MOSTRA  
       
 Dp (mm) retingut (g) diferencial passant retingut  
 > 360     1,00 0  
 360 0 0,0000 1,00 0,00  
 250 7070 0,1332 0,87 0,13  
 180 12195 0,2298 0,64 0,36  
 125 17620 0,3320 0,30 0,70  
 80 8560 0,1613 0,14 0,86  
 63 1035 0,0195 0,12 0,88  
 40 156 0,0029 0,12 0,88  
 31,8 297 0,0056 0,12 0,88  
 19,1 1273 0,0240 0,09 0,91  
 9,5 992 0,0187 0,07 0,93  
 4,76 1006 0,0190 0,05 0,95  
 2,25 893 0,0168 0,04 0,96  
 1,25 482 0,0091 0,03 0,97  
 0,59 568 0,0107 0,02 0,98  
 0,315 322 0,0061 0,01 0,99  
 0,25 141 0,0027 0,01 0,99  
 0,16 378 0,0071 0,00 1,00  
 0,063 83 0,0016 0,00 1,00  
 0 0 0,0000 0,00 1,00  
 total = 53071 1,0000    
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PROCEDIMENT: 1.3 INFORME DE MOSTREIG 

 
PROJECTE FINAL DE CARRERA EUPM-UPC, MINES 

 
 

2on INFORME  D’ANÀLISI 

Números d’envasos:  3 bosses 
 

Descripció dels àrids mostrejats 
 

Nom de la pedrera o planta de tractament:  ÀRIDS FERRER 

Nom del productor: 

Tipus:    roca triturada/arena/grava ... Terrestre/marí 

Dimensió màxima de l’àrid:  170 mm 

Naturalesa del lot:    sitja/camió/apilament...  

Utilització prevista dels àrids:  Formigó fresc, capes granulars, morter 

Emplaçament del punt o zona de mostreig:  ACOPI DAVANT SITJA PRINCIPAL 

Identificació del lot:  Numero 1.3.2 

Dimensió del lot:  3 bosses D< 63mm mes 1 fulla D>63 mm 

Altres observacions: 
 

Descripció del procediment 
 

Data i lloc del mostreig:  12/ 03 / 2005 

Referència al programa de mostreig utilitzat:  PROCEDIMENT 1.0 

Condicions meteorològiques en el moment del mostreig:  el dia anterior plugim 

Procediment de mostreig utilitzat:  pila feta amb la pala mecànica 

Equip utilitzat:    caixa/cilindre/pala/pala mecànica.... 

Massa de les fraccions de mostra: 

Numero de fraccions de mostra:  4 (1 es el full >63 mm) 

Altres observacions: 

Mètode de reducció de les mostres: Reducció per quarteix a 1 bossa 

Operador:  Jordi Solé 
 

ASSAIG GRANULOMÈTRIC PARTÍCULES SUPERIORS A 63 mm. 
          



ANÀLISI I PROPOSTA DE MILORA D’UNA PLANTA DE TRACTAMENT D’ÀRIDS 

PFC – JORDI SOLÉ VALLDAURA                                                                  CAPITOL 3 PAGINA 16 

Assaig nº 2.1 DATA:   12 - 3 - 2005  (16:00) Nº FULLS:  1 
          
Nº 1º Mesura 2º 

Mesura 3º Mesura Pes Dimensió Malla Index lajas 

  (mm) (mm) (mm) (g) d/D Nº (D/d) 

1 120 100 90 1071 90 / 120 80 1,33 
2 105 85 70 495 70 / 105 80 1,50 
3 115 65 45 283 45 / 115 80 2,56 
4 130 100 90 1088 90 / 130 125 1,44 
5 170 135 80 1750 80 / 170 125 2,13 
6 150 80 60 655 60 / 150 125 2,50 
7 75 60 40 194 40 / 75 63 1,88 
8 75 50 40 110 40 / 75 63 1,88 
9 125 95 85 743 85 / 125 80 1,47 
10 125 90 60 414 60 / 125 80 2,08 
11 150 110 70 1233 70 / 150 125 2,14 
12 140 110 50 704 50 / 140 125 2,80 
13 80 75 60 240 60 / 80 63 1,33 
14 100 80 35 195 35 / 100 80 2,86 
15 75 55 45 224 45 / 75 63 1,67 
16 80 60 30 198 30 / 80 63 2,67 
17 80 60 30 153 30 / 80 63 2,67 
18 80 55 35 169 35 / 80 63 2,29 
19 90 50 25 118 25 / 90 80 3,60 
20 115 85 45 304 45 / 115 80 2,56 
21 105 65 40 191 40 / 105 80 2,63 
22 70 55 35 119 35 / 70 63 2,00 
23 70 35 35 91 35 / 70 63 2,00 
24 65 50 45 113 45 / 65 63 1,44 
25 80 45 35 91 35 / 80 63 2,29 
26 65 50 30 93 30 / 65 63 2,17 
27 75 55 40 158 40 / 75 63 1,88 
28          /       
          
          

PES TOTAL DE LA MOSTRA 
(KG): 11,197     
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RESUM      PARTÍCULES INFERIORS A 
63 MM.    

SUPERIORS A 
63 mm         
   Assaig nº:   2.2 DATA:   12 - 3 - 2005  (09:00) 

          

partícula g  #Malla 1a 
bossa Total fracció  acumulat 

     ( mm ) (g) (g)      
     63 0      1 
250 mm 0  40 102 102 0,0118 0,9882 
180 mm 0  31,8 341 341 0,0395 0,9487 
125 mm 5430  19,1 1441 1441 0,1669 0,7818 
80 mm 3814  9,5 1870 1870 0,2166 0,5653 
63 mm 1953  4,76 1213 1213 0,1405 0,4248 
40 mm 0  2,25 1026 1026 0,1188 0,3060 
   1,25 910 910 0,1054 0,2006 
   0,59 635 635 0,0735 0,1270 
   0,315 482 482 0,0558 0,0712 
   0,25 130 130 0,0151 0,0562 
   0,16 403 403 0,0467 0,0095 
   0,063 73 73 0,0085 0,0010 
   0 9 9 0,0010 0,0000 

total = 11197    8635 8635 1,0000  
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 ANÀLISI TOTAL DE LA 2ª MOSTRA  
       
 Dp (mm) retingut (g) diferencial passant retingut  
 > 360     1 0  
 360 0 0,0000 1,0000 0,0000  
 250 0 0,0000 1,0000 0,0000  
 180 0 0,0000 1,0000 0,0000  
 125 5430 0,2738 0,7262 0,2738  
 80 3814 0,1923 0,5339 0,4661  
 63 1953 0,0985 0,4354 0,5646  
 40 102 0,0051 0,4303 0,5697  
 31,8 341 0,0172 0,4131 0,5869  
 19,1 1441 0,0727 0,3404 0,6596  
 9,5 1870 0,0943 0,2461 0,7539  
 4,76 1213 0,0612 0,1850 0,8150  
 2,25 1026 0,0517 0,1332 0,8668  
 1,25 910 0,0459 0,0873 0,9127  
 0,59 635 0,0320 0,0553 0,9447  
 0,315 482 0,0243 0,0310 0,9690  
 0,25 130 0,0066 0,0245 0,9755  
 0,16 403 0,0203 0,0041 0,9959  
 0,063 73 0,0037 0,0005 0,9995  
 0 9 0,0005 0,0000 1,0000  
 total = 19832 1,0000    
       
 
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 



ANÀLISI I PROPOSTA DE MILORA D’UNA PLANTA DE TRACTAMENT D’ÀRIDS 

PFC – JORDI SOLÉ VALLDAURA                                                                  CAPITOL 3 PAGINA 19 

 

PROCEDIMENT: 1.3 INFORME DE MOSTREIG 

 
PROJECTE FINAL DE CARRERA EUPM-UPC, MINES 

 
 

3er INFORME D’ANÀLISI 

Números d’envasos:  1 bosses 
 

Descripció dels àrids mostrejats 
 

Nom de la pedrera o planta de tractament:  ÀRIDS FERRER 

Nom del productor: 

Tipus:    roca triturada/arena/grava ... Terrestre/marí 

Dimensió màxima de l’àrid:  285 mm 

Naturalesa del lot:    sitja/camió/apilament...  

Utilització prevista dels àrids:  Formigó fresc, capes granulars, morter 

Emplaçament del punt o zona de mostreig:  ACOPI DAVANT SITJA PRINCIPAL 

Identificació del lot:  Numero 1.3.3 

Dimensió del lot:  1 bossa D< 63mm + 1 fulla D>63 mm 

Altres observacions:  Reducció de 3 bosses (D< 63mm) a 1 bossa. 
 

Descripció del procediment 
 

Data i lloc del mostreig:  02/ 04 / 2005 

Referència al programa de mostreig utilitzat:  PROCEDIMENT 1.0 

Condicions meteorològiques en el moment del mostreig:  tapat,  va ploure una mica. 

Procediment de mostreig utilitzat:  pila feta amb la pala mecànica 

Equip utilitzat:    caixa/cilindre/pala/pala mecànica.... 

Massa de les fraccions de mostra: 

Numero de fraccions de mostra:  4 (1 es el full >63 mm) 

Altres observacions:  Nomes s’ha reduït les bosses de D<63mm. 

Mètode de reducció de les mostres:  Per Quartetx manual. 

Operador:  Jordi Solé 
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 ASSAIG GRANULOMÈTRIC PARTÍCULES SUPERIORS A 63 mm.   
            
 Assaig 3.1 DATA:   2 - 4 - 2005  (10:00) Nº FULLS:  1   
            

 Nº 1º Mesura 2º 
Mesura 3º Mesura Pes Dimensió Malla Index 

lajas   
   (mm) (mm) (mm) (g) d/D Nº (D/d)   
 1 110 90 55 522 55 / # 80 2,00   
 2 130 105 40 418 40 / # 125 3,25   
 3 110 65 60 463 60 / # 80 1,83   
 4 105 70 70 453 70 / # 80 1,50   
 5 140 70 70 470 70 / # 125 2,00   
 6 100 70 70 300 70 / # 80 1,43   
 7 145 120 60 708 60 / # 125 2,42   
 8 160 120 60 1112 60 / # 125 2,67   
 9 160 100 60 1083 60 / # 125 2,67   
 10 110 85 60 682 60 / # 80 1,83   
 11 160 110 110 1670 110 / # 125 1,45   
 12 130 125 55 808 55 / # 125 2,36   
 13 120 70 70 560 70 / # 80 1,71   
 14 185 160 90 3810 90 / # 180 2,06   
 15 140 120 100 1204 100 / # 125 1,40   
 16 90 70 40 270 40 / # 80 2,25   
 17 90 75 50 205 50 / # 80 1,80   
 18 105 70 50 302 50 / # 80 2,10   
 19 95 65 40 196 40 / # 80 2,38   
 20 130 85 80 880 80 / # 125 1,63   
 21 130 90 35 388 35 / # 125 3,71   
 22 90 65 35 270 35 / # 80 2,57   
 23 110 70 55 470 55 / # 80 2,00   
 24 145 110 110 1373 110 / # 125 1,32   
 25 100 70 40 302 40 / # 80 2,50   
 26 285 170 120 5339 120 / # 250 2,38   
 27 270 220 110 6140 110 / # 250 2,45   
            
   PES TOTAL DE LA MOSTRA (KG): 30,398      
            
  OBSERVACIONS:         
            

  partícula g  
Dp 
(mm) retingut diferencial passant   

  250 mm 11479  360   0,000 1,000   
  180 mm 3810  250 11479 0,378 0,622   
  125 mm 10114  180 3810 0,125 0,497   
  80 mm 4995  125 10114 0,333 0,164   
  63 mm 0  80 4995 0,164 0,000   
  40 mm 0  63 0 0,000 0,000   
       40 0 0,000 0,000   
  total = 30398   30398 1,000   
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ASSAIG PARTÍCULES INFERIORS A 63 MM. 
      

Assaig nº:   1.2 DATA:   12 - 3 - 2005  (09:00) 

      
#Malla  1a bossa Total fracció acumulat 
( mm )  (g) (g)     

63  0 0 0,000 1 
40  928 928 0,150 0,850008 

31,8  509 509 0,082 0,767739 
19,1  968 968 0,156 0,611282 
9,5  1426 1426 0,230 0,380798 

4,76  852 852 0,138 0,243090 
2,25  505 505 0,082 0,161468 
1,25  343 343 0,055 0,106029 
0,59  223 223 0,036 0,069985 
0,315  154 154 0,025 0,045095 
0,25  33 33 0,005 0,039761 
0,16  108 108 0,017 0,022305 
0,063  88 88 0,014 0,008081 

0  50 50 0,008 0,000000 
  6187 6187 1,000  

 
 

  ANÀLISI TOTAL 3ª MOSTRA   
       
 Dp (mm) masa (g) diferencial passant retingut  
 > 360     1 0  
 360 0 0,0000 1,0000 0,0000  
 250 11479 0,3138 0,6862 0,3138  
 180 3810 0,1041 0,5821 0,4179  
 125 10114 0,2765 0,3056 0,6944  
 80 4995 0,1365 0,1691 0,8309  
 63 0 0,0000 0,1691 0,8309  
 40 928 0,0254 0,1437 0,8563  
 31,8 509 0,0139 0,1298 0,8702  
 19,1 968 0,0265 0,1034 0,8966  
 9,5 1426 0,0390 0,0644 0,9356  
 4,76 852 0,0233 0,0411 0,9589  
 2,25 505 0,0138 0,0273 0,9727  
 1,25 343 0,0094 0,0179 0,9821  
 0,59 223 0,0061 0,0118 0,9882  
 0,315 154 0,0042 0,0076 0,9924  
 0,25 33 0,0009 0,0067 0,9933  
 0,16 108 0,0030 0,0038 0,9962  
 0,063 88 0,0024 0,0014 0,9986  
 0 50 0,0014 0,0000 1,0000  
 total = 36585 1,0000    

 
 



ANÀLISI I PROPOSTA DE MILORA D’UNA PLANTA DE TRACTAMENT D’ÀRIDS 

PFC – JORDI SOLÉ VALLDAURA                                                                  CAPITOL 3 PAGINA 22 

 

curva granulomètrica

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

Dp (mm)

fr
ac

ci
ó

passant
 

 
 
 
 
 
DE TOTS AQUESTS ANÀLISIS S’HA FET LA MITJA CORRESPONENT 
I S’HAN ENTRAT AL MODEL INFORMÀTIC AMB LES DADES 
RESULTANTS QUE S’EXPOSEN EN LA PÀGINA SEGÜENT: 
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  TOTAL DE LA MITJA    
       
 Dp (mm) retingut (g) diferencial passant   
 360 0 0 1,00000   
 250 18549 0,16942 0,83058   
 180 16005 0,14618 0,68440   
 125 33164 0,30290 0,38150   
 80 17369 0,15864 0,22286   
 63 2988 0,02729 0,19557   
 40 1186 0,01083 0,18474   
 31,8 1147 0,01048 0,17427   
 19,1 3682 0,03363 0,14064   
 9,5 4288 0,03916 0,10147   
 4,76 3071 0,02805 0,07342   
 2,25 2424 0,02214 0,05128   
 1,25 1735 0,01585 0,03544   
 0,59 1426 0,01302 0,02241   
 0,315 958 0,00875 0,01366   
 0,25 304 0,00278 0,01089   
 0,16 889 0,00812 0,00277   
 0,063 244 0,00223 0,00054   
 0 59 0,00054 0   
  109488 1    
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ANÀLISIS INDIVIDUALS D’ALGUNS EQUIPS DE QUE DISPOSA EN AQUEST MOMENTS LA PLANTA. 

 GARBELL DE TRES MALLES   
 Alimentació Sortides   

particula Dp = 0/40   Dp tall = 20   Dp tall = 12   Dp tall = 6   
Dp (mm) massa fracció acumulat massa fracció acumulat massa fracció acumulat massa fracció acumulat

360                         
250                         
180                         
125                         
80                         
63     1,0000     1,0000     1,0000     1,0000 
40     1,0000     1,0000     1,0000     1,0000 

31,8 66 0,0301 0,9699 153 0,0426 0,9574     1,0000     1,0000 
19,1 748 0,3416 0,6283 3378 0,9412 0,0162 343 0,2327 0,7673     1,0000 
9,5 585 0,2671 0,3612 58 0,0162 0,0000 1130 0,7666 0,0007 438 0,2758 0,7242 

4,76 277 0,1265 0,2347     0,0000 1 0,0007 0,0000 1143 0,7198 0,0044 
2,25 154 0,0703 0,1644     0,0000     0,0000 7 0,0044 0,0000 
1,25 148 0,0676 0,0968     0,0000     0,0000     0,0000 
0,5 103 0,0470 0,0498     0,0000     0,0000     0,0000 

0,315 59 0,0269 0,0228     0,0000     0,0000     0,0000 
0,25 9 0,0041 0,0187     0,0000     0,0000     0,0000 
0,16 31 0,0142 0,0046     0,0000     0,0000     0,0000 

0,063 8 0,0037 0,0009     0,0000     0,0000     0,0000 
0 2 0,0009 0,0000     0,0000     0,0000     0,0000 

AIGUA                         
TOTAL 2190 1   3589 1   1474 1   1588 1   

             
EFICIENCIA:   E = 97,443693  E = 99,812845  E = 98,126183  
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CONSTANTS      

α = -15      

θ = 8      

        
 DIÀMETRES DELS FORATS DE LES 

MALLES:  
Primer 
tall: 20 mm    

           
partic

ula 
Material alimentació del 

garbell 
EFICÀ

CIA Sortida grossos Sortida fins 

Dp 
(mm) masa (t) fracció acumula

t 
GARBE

LL 
Eficàci

a fracció acumu
lat 

Eficàci
a fracció acumu

lat 

360 0,00 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

250 0,00 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

180 0,00 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

125 0,00 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

80 0,00 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

63 0,00 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

40 0,00 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

31,5 66,00 0,0301 1,0000 1,0000 0,0301 0,0789 0,9211 0,0000 0,0000 1,0000 

19,1 748,00 0,3416 0,9699 1,0000 0,3415 0,8944 0,0267 0,0000 0,0000 1,0000 

9,5 585,00 0,2671 0,6283 0,0381 0,0102 0,0267 0,0001 0,2569 0,4157 0,5843 

4,76 277,00 0,1265 0,3612 0,0002 0,0000 0,0001 0,0000 0,1265 0,2046 0,3797 

2,25 154,00 0,0703 0,2347 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0703 0,1138 0,2659 

1,25 148,00 0,0676 0,1644 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0676 0,1093 0,1566 

0,5 103,00 0,0470 0,0968 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0470 0,0761 0,0805 

0,315 59,00 0,0269 0,0498 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0269 0,0436 0,0369 

0,25 9,00 0,0041 0,0228 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0041 0,0066 0,0303 

0,16 31,00 0,0142 0,0187 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0142 0,0229 0,0074 

0,063 8,00 0,0037 0,0046 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0037 0,0059 0,0015 
0 2,00 0,0009 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0009 0,0015 0,0000 

 2190,00 1,0000   0,3819 1,0000  0,6181 1,0000  

     
massa 

= 836,32  
massa 

= 1353,68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 exp
i

malla

dp
dp

θ

α

η

       = −
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DIÀMETRES DELS FORATS DE LES 

MALLES:  
Segon 
tall: 12 mm    

particula Material alimentació del 
garbell EFICÀCIA Sortida grossos Sortida fins 

Dp (mm) masa 
(g) fracció acumulat GARBELL Eficàcia fracció acumulat Eficàcia fracció acumulat

360   0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

250   0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

180   0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

125   0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

80   0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

63   0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

40   0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

31,5   0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

19,1 0,02 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

9,5 562,70 0,4157 1,0000 0,9012 0,3746 0,9950 0,0050 0,0411 0,0659 0,9341 

4,76 276,96 0,2046 0,5843 0,0092 0,0019 0,0050 0,0000 0,2027 0,3251 0,6090 

2,25 154,00 0,1138 0,3797 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1138 0,1825 0,4265 

1,25 148,00 0,1093 0,2659 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1093 0,1753 0,2512 

0,5 103,00 0,0761 0,1566 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0761 0,1220 0,1291 

0,315 59,00 0,0436 0,0805 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0436 0,0699 0,0592 

0,25 9,00 0,0066 0,0369 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0066 0,0107 0,0486 

0,16 31,00 0,0229 0,0303 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0229 0,0367 0,0118 

0,063 8,00 0,0059 0,0074 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0059 0,0095 0,0024 
0 2,00 0,0015 0,0015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0015 0,0024 0,0000 

 1353,68 1,0000   0,3765 1,0000  0,6235 1,0000  

     massa = 509,65  
massa 

= 844,03  
 DIÀMETRES DELS FORATS DE LES 

MALLES:  
Tercer 
tall: 6 mm    

particula Material alimentació del 
garbell EFICÀCIA Sortida grossos     Sortida fins    

Dp (mm) masa 
(t) fracció acumulat GARBELL Eficàcia fracció   acumulat Eficàcia fracció acumulat 

360   0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000   1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

250   0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000   1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

180   0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000   1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

125   0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000   1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

80   0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000   1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

63   0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000   1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

40   0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000   1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

31,5   0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000   1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

19,1   0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000   1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

9,5 55,61 0,0659 1,0000 1,0000 0,0659 0,1824   0,8176 0,0000 0,0000 1,0000 

4,76 274,42 0,3251 0,9341 0,9050 0,2942 0,8146   0,0030 0,0309 0,0484 0,9516 

2,25 154,00 0,1825 0,6090 0,0058 0,0011 0,0030   0,0000 0,1814 0,2839 0,6677 

1,25 148,00 0,1753 0,4265 0,0001 0,0000 0,0000   0,0000 0,1753 0,2745 0,3932 

0,5 103,00 0,1220 0,2512 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 0,1220 0,1910 0,2022 

0,315 59,00 0,0699 0,1291 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 0,0699 0,1094 0,0927 

0,25 9,00 0,0107 0,0592 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 0,0107 0,0167 0,0760 

0,16 31,00 0,0367 0,0486 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 0,0367 0,0575 0,0185 

0,063 8,00 0,0095 0,0118 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 0,0095 0,0148 0,0037 
0 2,00 0,0024 0,0024 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 0,0024 0,0037 0,0000 

 844,03 1,0000   0,3612 1,0000   0,6388 1,0000  
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     massa = 304,87   
massa 

= 539,16  
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

1er TALL  2on TALL  3er TALL  
α = -15  α = -15  α = -15  
θ = 8  θ = 8  θ = 8  
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  TRITURADOR D'IMPACTE - EIX VERTICAL 
  
particula 

Alimentació Sortida 

Dp (mm) massa fracció acum. massa fracció acum. 

360             
250             
180   0 1,0000   0 1,0000 
125   0 1,0000   0 1,0000 
80   0 1,0000   0 1,0000 
63   0 1,0000   0 1,0000 
40 195 0,0662 0,9338   0 1,0000 

31,8 357 0,1213 0,8125   0 1,0000 
19,1 1017 0,3454 0,4671 44 0,0287 0,9713 
9,5 453 0,1539 0,3132 200 0,1305 0,8408 

4,76 344 0,1168 0,1963 218 0,1422 0,6986 
2,25 330 0,1121 0,0842 308 0,2009 0,4977 
1,25 135 0,0459 0,0384 320 0,2087 0,2890 
0,5 46 0,0156 0,0228 164 0,1070 0,1820 

0,315 19 0,0065 0,0163 112 0,0731 0,1089 
0,25 5 0,0017 0,0146 16 0,0104 0,0985 
0,16 33 0,0112 0,0034 100 0,0652 0,0333 

0,063 8 0,0027 0,0007 45 0,0294 0,0039 
0 2 0,0007 0,0000 6 0,0039 0,0000 

  2944 1   1533 1   
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

   Eω = 114,2 J/kg   
   dp0 = 0,49 mm   
    ϕ = 2,05     
   t10 max = 33 %   
   β = 0,0176     
   α = 0,5     
   dpmin = 0 mm   
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  MATXUCADORA 
  
particula Alimentació Sortida 

Dp (mm) massa fracció acum. massa fracció acum. 

360             

250             

180           1,0000 

125     1,0000     1,0000 

80 0,1365 0,4467 0,5533     1,0000 

63 0,0000 0,0000 0,5533     1,0000 

40 0,0254 0,0831 0,4702     1,0000 

31,8 0,0139 0,0455 0,4247 66 0,0301 0,9699 

19,1 0,0265 0,0867 0,3380 748 0,3416 0,6283 

9,5 0,0390 0,1276 0,2104 585 0,2671 0,3612 

4,76 0,0233 0,0762 0,1342 277 0,1265 0,2347 

2,25 0,0138 0,0452 0,0890 154 0,0703 0,1644 

1,25 0,0094 0,0308 0,0582 148 0,0676 0,0968 

0,5 0,0061 0,0200 0,0383 103 0,0470 0,0498 

0,315 0,0042 0,0137 0,0245 59 0,0269 0,0228 

0,25 0,0009 0,0029 0,0216 9 0,0041 0,0187 

0,16 0,0030 0,0098 0,0118 31 0,0142 0,0046 

0,063 0,0024 0,0079 0,0039 8 0,0037 0,0009 
0 0,0012 0,0039 0,0000 2 0,0009 0,0000 

  0,3056 1,0000   2190 1   

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Eω = 114,2 J/kg   
  dp0 = 0,01 mm   
   ϕ = 2,05     
  t10 max = 1,2 %   
  β = 0,0176     
  α = 3     
  dpmin = 0 mm   



ANÀLISI I PROPOSTA DE MILORA D’UNA PLANTA DE TRACTAMENT D’ÀRIDS 

PFC – JORDI SOLÉ VALLDAURA                                                                  CAPITOL 3 PAGINA 30 

 

  TRITURADOR EIX HORITZONTAL ( T-6 ) 
  
particula Alimentació Sortida 

Dp (mm) massa fracció acum. massa fracció acum. 

360             
250     1,0000     1,0000 
180 942 0,1134 0,8866     1,0000 
125 1180 0,1421 0,7445     1,0000 
80 1175 0,1415 0,6030     1,0000 
63 200 0,0241 0,5789     1,0000 
40 1095 0,1319 0,4470 279 0,2635 0,7365 

31,8 1039 0,1251 0,3219 52 0,0491 0,6874 
19,1 1786 0,2151 0,1068 212 0,2002 0,4873 
9,5 687 0,0827 0,0241 235 0,2219 0,2653 

4,76 58 0,0070 0,0171 126 0,1190 0,1464 
2,25 49 0,0059 0,0112 54 0,0510 0,0954 
1,25 23 0,0028 0,0084 38 0,0359 0,0595 
0,5 20 0,0024 0,0060 24 0,0227 0,0368 

0,315 18 0,0022 0,0039 14 0,0132 0,0236 
0,25 14 0,0017 0,0022 11 0,0104 0,0132 
0,16 10 0,0012 0,0010 12 0,0113 0,0019 

0,063 8 0,0010 0,0000 2 0,0019 0,0000 
0   0,0000 0,0000   0,0000 0,0000 

  8304 1,0000   1059 1   
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Eω = 114,2 J/kg   
  dp0 = 0,49 mm   
   ϕ = 2,05     
  t10 max = 0,06 %   
  β = 0,0176     
  α = 4,8     
  dpmin = 0 mm   
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4.1 Planta actual 
 

En aquest capítol s’ensenya la modelització que ha fet el programa de la planta 

de tractament, perquè es vegi la utilitat pràctica. 

El programa en si està dins el format Excel. Cada equip li correspon una fulla on 

té les seves pròpies entrades i sortides de dades on questes s’exporten en un 

full diferent dins el mateix llibre d’Excel que va relacionant tots els fluxos, es a 

dir, recullen una sortida d’un equip per enviar-la a una entrada d’un altre equip. 

Així tants com es muntin. D’aquesta manera podem tenir cada equip 

individualitzat, que ens es molt útil per fer multitud de combinacions i 

ampliacions. Cada fulla que li correspon un equip funciona individual i fa tots els 

càlculs necessaris per aquell equip en concret. Cada equip té unes variables 

que es poden modificar per adequar-les a la situació que es vol modelar. 

Per tal que es vegi tot aquest procés d’una manera gràfica i entenedora, es crea 

una fulla d’Excel amb els dibuixos dels equips i els seus corrents, així com les 

tones/hora que hi circulen. 

Aquesta darrera fulla es la que es veu, mentre que les demes fan tot el 

funcionament intern. En aquesta fulla, també ens serveix per entrar-hi el cabal 

inicial, establir els percentatges en els desviaments i veure com canvien els 

diferents corrents que es composa el procés. 

El funcionament és fàcil. Un cop s’han enllaçat tots els corrents en la fulla 

anomenada “sistema” que es la fulla on podrem veure tots els corrents 

desglossats per diàmetres i fraccions, accedim a la fulla “esquema” i en la 

primera columna abans del 1er corrent hi anotem l’anàlisi que s’ha fet del 

material que ha d’alimentar a la cantera. 

Anem a la fulla “esquema” i en el requadre – alimentació – que li correspon el 

modelatge de les tones/hora que ha de processar la planta. Introduïm aquesta 

dada. En cada requadre que li correspongui el corrent donat, sortirà el volum 

que hi circula. 
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Si anotem les hores de la jornada en la casella corresponent i els dies del mes 

que es preveu treballà, tindrem una estimació de la producció que podrà fer la 

cantera. 

L’equipament que té la cantera actualment es pot veure en la figura 4.1. 

 

 
 
  
 
Figura 4.1: esquema de tot l’equipament de la planta de tractament.  
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De tot l’equipament que hi figura en el gràfic de la figura 4.1 no funcionen tots. 

Alguns per obsolets i altres per una disposició una mica dubtosa, per a un 

màxim aprofitament de les seves propietats. 

Actualment s’està produint a un ritme de unes 250 tones/hora a l’entrada de la 

sitja principal. 

 

 

 

 

4.2 Model informàtic 

 

A continuació s’il·lustra tot el model informàtic que es basa aquesta modelització 

del funcionament actual de la planta de tractament. 

L’ordre a seguir per visualitzar-ho en format paper es: 

 

- 1er: el full “esquema” on es pot veure els equips que estan en 

funcionament i el volum dels corrents que porten cada un amb una 

entrada de 250 t/h. 

- 2on: el full “sistema” on es recull tota la informació dels corrents un per 

un, volumètricament separat per diàmetres, tant en volum com en fracció 

individual i acumulada. 

- 3er: tots els equips un per un, amb l’ordre en que una partícula recorre 

els diferents corrents durant el procés. 
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4.3 Proposta de planta 
 
Els clients potencials que té aquesta planta i mirant cap a on s’està enfocant la 

construcció, es podrà veure que d’uns anys cap aquí, hi ha hagut un increment 

del consum de formigó, bàsicament pel tipus de construcció que es realitza avui 

en dia. 

Actualment es construeix primer un esquelet o estructura de formigó i que es el 

que suporta tot el pes de la vivenda. 

Degut a això, s’opta per concentrar-se en els productes amb els diàmetres 

específics que demana el sector de la construcció i que estiguin dins el marc de 

la CE. 

 

 

 

 

 

4.4 Model informàtic 

 

La utilització d’aquest com ja s’ha explicat en el primer funciona exactament 

igual. 

 

 

- 1er: el full “esquema” on es pot veure la proposta d’equips que 

funcionaran i el volum dels corrents que portaran cada un amb una 

entrada igual que la planta estudiada de 250 t/h. 

- 2on: el full “sistema” on es recull tota la informació dels corrents un per 

un, volumètricament separat per diàmetres, tant en volum com en fracció 

individual i acumulada. 

- 3er: tots els equips un per un, amb l’ordre en que una partícula recorre 

els diferents corrents durant el procés, al igual que s’ha fet en l’anterior 

modelització. 

 



5.1 conclusions: 
 
Els avenços informàtics ens aporten eines que podem, d’alguna manera 

sensibilitzar els esforços per buscar sempre unes millores en quan a 

producció, economia, estalvi, etc. 

La modelització per ordinador i a temps real, es un fet i s’ha d’aprofitar per 

arribar a tenir un control absolut del que farà una partícula  de qualsevol 

diàmetre durant el seu viatge per dins d’una planta de tractament d’àrids o 

altre mineral. 

Amb aquests programes de modelatge s’aconsegueix ara per ara, si 

encara no arriben a unes previsions del 100% fiables, si que ens aporten 

dades molt interessants i a tenir molt en compte alhora que es vulgui fer 

alguna ampliació, modificació, o de nova construcció. 

En la proposta que s’ofereix dins aquest estudi encara que no s’hagi 

pogut demostrar una millora substancial envers la instal·lació que funciona 

actualment, el que sobretot vol demostrar es la versatilitat que té el 

programa de modelatge i tot el seu potencial de càlcul i previsió, sense 

haver de recorre al error i assaig amb equips reals, cosa que suposaria un 

cost massa elevat per qualsevol empresa. 
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