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Resum 
 
 
Els concentradors miners per la neteja de minerals pesants són aparells que utilitzen la força 
centrífuga i les diferents densitats minerals per seleccionar els minerals més densos (or, 
zircons, magnetites....). 
La meva tesina te com a objecte fer un estudi d’optimització de la rendibilitat d’un concentrador 
tipus Knelson MD-3 mitjançant la recerca dels paràmetres més favorables per tal d’aconseguir 
els millors percentatges de recuperació d’or. Posteriorment s’intentarà fer una extrapolació de 
les conclusions extretes a l’utilització d’un Knelson de major capacitat de càrrega, el Knelson 
MD-7.5. 
 
L’estudi vol donar especial importància a la mida i forma de les partícules a recuperar en relació 
a la seva interactuació amb els fluxos centrífugs d’aigua de l’aparell. 
Els assaigs han consistit en la introducció al Knelson mitjançant aigua d’una sorra neta i 
garbellada (a les instruccions d’us de l’aparell es recomana la utilització de material de mida 
inferior a 2 mm), on es barreja una quantitat de partícules d’or també garbellades. En aquest 
últim cas es garbella per tal d’aconseguir una mida de partícules d’or homogènia. Aquestes 
partícules han estat posteriorment triades amb un microscopi binocular i classificades segons la 
seva forma en dos grans grups: partícules planes i partícules arrodonides. Cal observar que per 
certes mides inferiors a 0.063mm no s’ha fet aquesta diferenciació de partícules ja que podem 
parlar de “pols d’or” i sols s’ha fet un estudi de recuperació genèric segons el pes. Aquesta 
mostra de sorra amb partícules d’or s’ha mirat de concentrar mitjançant el concentrador 
Knelson. 
 
 Els assatjos s’han fet utilitzant diferents caudals d’aigua per fer entrar la mostra seca a l’aparell 
i amb diferents pressions d’aigua dins l’aparell. Un altre paràmetre que podria tenir influència en 
la recuperació és la velocitat de centrifugació, però aquest factor no s’ha pogut estudiar degut a 
que els aparells objecte d’estudi el tenen fixat.  
 
Del material acumulat al conus concentrador s’ha fet una tria de les partícules mitjançant una 
batea de ma, en el cas del Knelson MD-3, ja que és molt poc el material a triar. I en el cas del 
Knelson MD-7.5 que té un conus concentrador de major capacitat i conseqüentment tenim molt 
material a triar, utilitzem una taula vibratòria, un imant natural per separar els minerals 
ferromagnètics  i un aparell de separació electromagnética (Frantz isodinàmic) per separar els 
minerals paramagnètics dels diamagnètics (or). Cal esmentar que al llarg de la Tesina 
descriurem acuradament el funcionament dels Knelsons i dels altres aparells utilitzats. 
Uns altres assatjos s’han realitzat utilitzant diferents sorres, classificades segons la mida de 
gra, i veient d’aquesta manera la influència en la recuperació de diferents tipus de partícules 
d’or. I els últims assatjos han estat de recuperació de minerals pesats en successives passades 
pel concentrador de la mostra (estudiant la composició del concentrat i fent una nova passada 
amb el rebuig filtrat d’aigua), pels dos models de concentradors esmentats anteriorment.  
 
Així mateix, s’han consultat articles a les webs dels principals fabricants de concentradors 
miners i s’han utilitzat articles i llibres per mirar de fer una caracterització dels fenòmens 
hidràulics produïts a l’aparell objecte d’estudi i la seva interactuació amb les partícules d’or , 
segons la seva mida i forma. D’aquesta manera s’ha volgut donar una explicació als resultats 
dels assatjos abans esmentats. 
 
S’ha comprovat que la forma i mida de les partícules d’or, i la seva interrelació amb les 
partícules de sorra té una gran influència en la seva recuperació. A més s’han trobat uns 
paràmetres de cabal introduït i de pressió d’aigua adequats per aconseguir una òptima 
recuperació de la mostra estudiada. 

 


