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6. Conclusions 
 
De l’estudi realitzat podem concloure, de manera general, què la mida i la 
forma de les partícules de l'or i d’altres minerals pesats, tenen un pes 
fonamental en la sedimentació i recuperació econòmica d’aquests minerals. 
 
Aquests paràmetres junt amb altres més específics com la relació minerals 
pesants i aigua (tipus de polpa) així com la pressió de fluïdificació del llit de 
sedimentació, han estat analitzats en diferents concentradors gravimètrics. 
 
 
S’ha fet doncs un estudi exhaustiu de tots els condicionants possibles en dos 
concentradors  del tipus KC-MD3 i KC-MD7.5, i així he aconseguit una font de 
conclusions raonables per l’optimització de la recuperació de l’or de les sorres 
d’origen al·luvial i en concret de les terrasses del riu Segre, mitjançant una 
vessant més qualitativa de les partícules recuperades. 
 
Tot seguit s’ha fet, com a mesura clarificadora, un llistat dels punts més 
importants i concloents que s’han trobat al llarg de la realització del treball. 
Aquests serien: 
 

- La concentració que es dona dins del conus es deguda a una 
combinació de forces. Les principals forces que actuen són les forces 
centrífugues, que provoquen un moviment ascendent en espiral de les 
partícules sòlides a l’interior del conus i la força contracentrífuga o de 
fluidificació del llit que fa dues funcions: per una banda fluidifica el 
material que s’introdueix dins dels rifles (evitant l’obturació del material 
en zones mortes) i per altre banda provoca que la força d’injecció 
d’aquesta aigua s’oposi a la força centrífuga facilitant la deposició de les 
partícules de major pes específic, com és el cas de l’or. 

 
- Les partícules d’or incrementen la seva esfericitat al disminuir de 

tamany, per tant tindrem un major percentatge de partícules planes i 
plegades per tamanys superiors a 0,5 mm que si ens troben entre 0,5 i 
0,3 mm. 
 

- A les proves de propietats físiques realitzades amb el Knelson de 
laboratori (el KC-MD3), trobem que com ja havíem suposat al 
plantejament del problema, la variació del cabal d’entrada al Knelson té 
una gran influència en la recuperació de partícules d’or, i per cabals 
importants  (≈ 0,5 m3/h), les pèrdues de partícules planes i grans (fracció 
superior a 0,5 mm) són relativament importants (≈20%). 
En canvi la variacions en les pressions d’aigua o de fluidificació del llit  
introduïda pels orificis del conus, no condicionen de forma important la 
recuperació, que és pràcticament del 100% a tots els casos.  
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- Els millors resultats de recuperació pel concentrador KC-MD3, amb una 
alimentació d’un 33% de sòlids al flux, els aconseguim amb un cabal de 
0,2 m3/h i per qualsevol pressió d’aigua que no sobrepassi els 0,5 Kg/m3. 

 
- Dels assaigs de recuperació d’or en diferents fraccions sorrenques es 

pot deduir que millora en general la recuperació quan la mostra que 
treballem és d’una fracció similar a la de les partícules a recuperar. 

 
- En les condicions que es consideren idònies per les proves realitzades 

anteriorment (cabal de fluidització de 0.2 m3/h i una pressió d’aigua de 
0.3 Kg/cm), es recupera aproximadament el 99% de l’or en dues 
passades pel concentrador KC-MD3. No caldria realitzar una tercera 
passada. Això vol dir que en una planta de benefici tan sols caldria 
utilitzar dos concentradors en paral·lel per recuperar la major part de l’or. 

 
- Les fraccions d’or de menor tamany es recuperen més ràpidament 

(primera passada) que les de major tamany que necessiten una segona 
passada. Les partícules de major tamany que es perden a la primera 
passada són de morfologia plana i la seva pèrdua es produeix pel flux 
vertical. 

 
- Al concentrador KC-MD7.5, s’han fet assaigs de recuperació de minerals 

pesants tant per pes com per tipus de fraccions recuperades.  
La recuperació d’or d’una mostra preconcentrada al concentrador XD-48 
de 140 Kg dona un 95% de recuperació al  concentrador KC-MD 7.5 en 
dues passades, mentre per un altra mostra preconcentrada de 70Kg en 
dona una recuperació de quasi el 98%. Això demostra que el conus 
arriba a un moment en el que si concentra massa minerals pesants es 
satura, fet que provoca unes pèrdues per simple falta de capacitat del 
conus concentrador. Per això a la primera mostra de 140 Kg seria 
raonable realitzar una tercera passada, ja que es pot recuperar en la 
mateixa entre un 5 i un 3% de l’or total de la mostra.  

 
- S’ha observat que la densitat dels minerals pesants recuperats es 

relaciona amb el seu percentatge de recuperació. Quan major és la 
densitat dels minerals més facilitat tenen en recuperar-se a la primera 
passada, mentre a les altres passades és recupera el no recuperat a la 
primera passada, per lo que s’inverteix la tendència. 

 
- La fracció d’or majoritària de la mostra es troba entre 0.5-0.315 mm, sent 

pràcticament un 40% del total d’or.  
 

- Els minerals de ferro i manganès d’una mostra preconcentrada al XD-48 
tenen una tendència similar en la recuperació al concentrador KC-MD7.5 
de la seva fracció més grollera (0.8-0.5 mm), en que es necessita una 
quarta passada per arribar a recuperar-se en la seva major part. Les 
altres fraccions tenen una recuperació decreixen al fer més passades, 
més lògica. La seva recuperació en la primera passada és més 
important en aquestes fraccions que la dels altres minerals a excepció 
de l’or, ja que, com tenen una densitat molt elevada, es recuperen millor. 
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- Un altre tipus de comportament és el dels minerals de titani, zircó i 

estany, que es recuperen amb una tendència similar a la de l’or, de 
decreixement en avançar en les passades, però al tenir menor densitat 
que aquest la seva recuperació és més lenta. Per tant si es vol recuperar 
tots els minerals pesants de titani i zircó, caldria per assolir 
recuperacions superiors al 85%, situar quatre concentradors en paral·lel. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


