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GRINDING PROCESS

GRINDING PROCESS

Reducció de mida és alliberament.
Tipus de molins:
- Ball mill
- Rod mill
- Autogenous mill (AG)
- Semi-autinegous mill (SAG)

BALL MILL
Són cilíndrics. Excepció dels molí Hardinge, que és cilíndric només a la part central la resta és cònic.
Accions mecàniques principals:
- Impacte
- Rodament amb fricció
(abrasió)

Tipus de molins:
- Vessament: molta fina 76-106 micres.
- Descàrrega amb diafragma o reixeta;
sortides de 150-250 micres.
- Descàrrega central: alimentació pels
dos extrems.

BALL MILL

Paràmetres bàsics:
- Diàmetre i allargada.
- Sistema alimentació: a) Sitja , diàmetre 40-100 cm d’ample d’entrada a 30-60º inclinació. Situada a mínim 1,5 m
sobre per facilitar alimentació. b) Alimentador helicoïdal: pot ser simple o doble.
- Sistema descàrrega.
Molins de boles de 5,34 a 8,84 m de diàmetre.
AG fins a 12 m de diàmetre.
Molins amb compartiments: cada compartiment te diferents mides de partícules i boles: MÉS EFICIENTS.
OPERACIÓ:
-

Són molins fets d’acer, que giren per un motor i una corona dentada.
Morrell (1992) diu que la reducció de mida és proporcional a la massa de boles (MB) i a l’àrea d’aquestes (SB).
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∝ 𝑀𝑀𝐵𝐵3
1
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ∝
𝑆𝑆𝐵𝐵
L’energia d’impacte depèn: alçada que cau bola i l’angle d’impacte.
La reducció de mida en general depèn de:
- Càrrega molí (massa, volum, densitat, distribució mides, duresa).
- Medi de molta (massa, densitat, distribució mides, número).
- Velocitat gir.
- Densitat fang en molta humida.

BALL MILL

Liners: revestiments interior antidesgast
Lifters: elevadors de la càrrega interior (és una peça afegida al liner).
Núm. lifters = 3,3πD (lifters de doble ona – permit gir molí en dos direccions)
Núm. lifters = 6,6πD (lifters d’ona simple)
D és diàmetre del molí en m. Són d’acer o cautxú.

Difragma (diaphram) o reixeta que es col·loca al
centre o final del molí, ja sigui per fer compartiments
o per evitar la sortida de grossos o medi.

BALL MILL – volum càrrega

Percentatge del molí ocupar per la roca i el medi de molta, VR i VB;

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚�
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 =
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𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏�
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𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 =
𝑉𝑉𝐵𝐵 =
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Porositat (φ) és la fracció del volum que no és el contingut de mineral ni medi dins el moli. Màx: 40% correspon a
una densitat efectiva de 4,65. Porositat normal: 30-40% i mín 26%.

φ=

Volum molí−volum càrrega
volum molí

Fracció de volum del molí ocupat efectivament per la roca i el medi de molta, JR i JB;
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚�
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑥𝑥 1
𝐽𝐽𝑅𝑅 =
A la pràctica JR/JB ~0.4, i la fracció de volum de buits
1 − 𝜑𝜑
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
entre les boles en repòs, ocupats per roca, oscil·la entre
0.6-1.1.
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏�
1
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑥𝑥
𝐽𝐽𝐵𝐵 =
1 − 𝜑𝜑
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
Normalment el mineral ocupa el 20-25% del volum total
del molí i la resta les boles fins el total de càrrega.

Càrregues altes redueixen l’energia d’impacte i càrregues
baixes augmenten els impactes bola-bola = CAL ÒPTIM

BALL MILL - alçada càrrega
També mesura el volum de la càrrega. Regles:
- Per molins de vessament: màx. 45% de volum ocupat.
- Per molins de malla: al voltant del 50% ocupat.
Una relació:
% càrrega = 113 −

63Hc
R

(expresió aprox.)

S’han demostrat errors en aquesta. Geomètricament segons figura 7.4:
𝐻𝐻𝐵𝐵 = 𝑅𝑅 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝜃𝜃

𝑊𝑊 = 2𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝜃𝜃

Eliminant l’angle i aïllant R:

𝑅𝑅 = 0.5𝐻𝐻𝐵𝐵 + 0.125

𝑊𝑊 2
𝐻𝐻𝐵𝐵

𝜋𝜋𝑅𝑅2 𝜃𝜃 𝑊𝑊𝑊𝑊 𝐻𝐻𝐵𝐵
−
≈
3𝐻𝐻𝐵𝐵2 + 4𝑊𝑊 2
ÀREA DE LA CÀRREGA: 𝐴𝐴𝑐𝑐 = 𝐴𝐴𝐴 (𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣) − 𝐴𝐴𝐴(𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣) =
360
2
6𝑊𝑊
Aleshores (graficat a fig 7.5):
𝐽𝐽𝐵𝐵 =

𝐴𝐴𝑐𝑐
1 𝐻𝐻𝐵𝐵
=
3𝐻𝐻𝐵𝐵2 + 4𝑊𝑊 2
2
2
𝜋𝜋𝑅𝑅
𝜋𝜋𝑅𝑅 6𝑊𝑊

Relacions:

𝐻𝐻 = 𝑅𝑅 − 𝐻𝐻𝐵𝐵

𝑊𝑊
2

2

= 𝑅𝑅 2 − 𝐻𝐻 2

BALL MILL: mida boles

Mides comercials de les boles dB: 10-150mm. Poden ser d’acer (densitat global-4650 kg/m3) o ceràmiques
(alúmina-2200 kg/m3).
Una relació empírica és:

𝑑𝑑𝐵𝐵 = 0,4𝐾𝐾 𝐹𝐹

On: F és mida aliment en cm, dB mida de les boles en cm i K cte proporcionalitat definit com a factor de
molta (K=37,4 per minerals durs i 29,8 per tous) (K=35 per dolomita i 55 per sílex).
K depèn de factors de l’aliment:
- índex de treball
- mida més gran de l’aliment i distribució de mides de l’aliment
- densitat del sòlid i densitat de la polpa.
K depèn del molí;
- diàmetre del molí
- velocitat de rotació (fracció de la crítica).
Rowloand and Kjos (1980) donen la mida de les boles dB en mm com a depenent de: Wi índex de treball
del material en kWh/t, F80 de l’aliment en micres, ∅𝑐𝑐 fracció de la velocitat crítica, D diàmetre interior del
molí i K cte. anomenada com a factor del molí (taula 7.2).

𝑑𝑑𝐵𝐵 = 25,4

𝐹𝐹80
𝑘𝑘

0,5

𝜌𝜌𝑠𝑠 𝑊𝑊𝑖𝑖
100∅𝑐𝑐 3,281𝐷𝐷

0,5

0,33

BALL MILL: mida boles

Si utilitzem cylpebs en lloc de boles, el diàmetre, dc en mm, seria (formula modificada de Bond):
𝑑𝑑𝑐𝑐 = 18,154

𝐹𝐹80
𝑘𝑘

0,5

𝜌𝜌𝑠𝑠 𝑊𝑊𝑖𝑖
100∅𝑐𝑐 𝐷𝐷

0,5

0,33

Si la mida de les boles calculada és menor de 25 mm, o la mida dels cylpebs menor de 22x22
mm, es recomanable incrementar la mida un 20-30%.

BALL MILL: mida boles

Exercici 7.1 de Gupta, pàgina 171.
Mineral d’or: Wi = 14,83 kWh/t i densitat golbal = 3,86 t/m3
Mida aliment molí D80 =2000 micres
Molí via humida de 1x1,5 m a 78% de la crítica
Determina la mida de les boles?

1) Calculem K: mirar taula 7.2, molta humida en circuit obert, K = 350
2) Mida de les boles:
0,5
0,33
2000
3,86 𝑥𝑥 14,8
𝑑𝑑𝑐𝑐 = 25,4
= 45 𝑚𝑚𝑚𝑚
350
78 3,281𝑥𝑥 1 0,5
Mides comercials 51,8 mm (2”).
3) Si considerem el mineral com a moderadament tou, K=35;
𝑑𝑑𝐵𝐵 = 0,4𝐾𝐾 𝐹𝐹 = 0,4𝑥𝑥𝑥𝑥 0,2𝑐𝑐𝑐𝑐 = 63 𝑚𝑚𝑚𝑚
4) Per cylpebs:
0,5
0,33
2000
3,86 𝑥𝑥 14,8
𝑑𝑑𝑐𝑐 = 18,154
= 39 𝑚𝑚𝑚𝑚
350
78 1 0,5
Serien cylpebs de 40x40 mm.

BALL MILL: mida boles
Azzaroni i Dunn diuen que la mida de bola a
reposar és calcula (w és la velocitat de gir):

Desgast de les boles:
- Abrasió roca
- Velocitat rotació
- Diàmetre molí
- Densitat aparent mineral
- Índex de treball

0,29 0,4
6,3 𝐹𝐹80
𝑊𝑊𝑖𝑖
𝑑𝑑𝐵𝐵 (𝑚𝑚𝑚𝑚) =
𝜔𝜔𝜔𝜔 0,25

Cal reposició.
Massa perduda de boles s’estima segons Bond és (Ai índex
abrasió):
𝑘𝑘𝑘𝑘
= 0,16 𝐴𝐴𝑖𝑖 − 0,015
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑘𝑘𝑘𝑘
= 0,023 𝐴𝐴𝑖𝑖
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

0,5

0,33

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 ℎ𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢

Rowloand and Kjos utilitzen:
𝑘𝑘𝑘𝑘
= 0,175 𝐴𝐴𝑖𝑖 − 0,015
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑘𝑘
= 0,023 𝐴𝐴𝑖𝑖
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

0,5

0,33

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 ℎ𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢

BALL MILL: mida boles

Exercici 7.2 de Gupta, pàgina 173

Un mineral amb densitat global de 2,4 t/m3, és triturat i la mida més gran producte és 6,25
mm. Si aquest material alimenta un molí de 1,5 m de diàmetre via humida en circuit tancat que
opera al 75% de la crítica, estima la mida més gran de bola que haurà de ser reposada per
desgast de les altres?
Wi=12,8 kWh/t
1) Càlcul velocitat crítica:

42,3

42,3

= 34,5 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
=
𝐷𝐷
1,5
2) Mida de la bola reposada; K=350 (via humida, vessament i circuit tancat)
0,5
0,33
6250
2,4 𝑥𝑥 12,8
𝑑𝑑𝑐𝑐 = 25,4
= 61 𝑚𝑚𝑚𝑚
350
75 3,281𝑥𝑥 1,5 0,5
3) Mida reposada segons Azzaroni:
6,3 62500,29 12,80,4
𝑑𝑑𝐵𝐵 𝑚𝑚𝑚𝑚 =
= 88 𝑚𝑚𝑚𝑚
0,345𝑥𝑥𝑥,5 0,25
Utilitzaríem boles de 90 mm i 76 mm. Agafaríem la mida més
gran.
𝑤𝑤𝑐𝑐 =

BALL MILL: desgast boles
El desgast afecta a: velocitat molí, diàmetre, densitat global i índex de treball.
Desgast potser de 400-1200 g/t (variar 1% velocitat de gir - la velocitat de desgast varia un 2%)
Desgast és proporcional a àrea superficial de boles i volum de boles.
Cal assumir:
- Desgast = pèrdua massa boles.
- Desgast és funció de la mida de la bola.
- Les boles de reemplaça han de ser de les mateixes característiques.
Segons Austin la variació de massa acumulada de la bola de mida “r” dins la càrrega respecte al radi de la bola és:

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟
1 − 𝑛𝑛(𝑟𝑟) 𝑟𝑟 5
= 𝑚𝑚 𝑇𝑇 𝐾𝐾𝐾𝜋𝜋𝜌𝜌𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑓𝑓(𝑟𝑟)

On:
mT és la velocitat de reemplaça de boles per unitat de massa de boles.
n(r) és el número acumulat de boles de mida r (radi).
f(r) és la velocitat de desgast.
𝜌𝜌𝑠𝑠 es la densitat aparent de les boles
K indica el número total de boles com:
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

K=�

𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑟𝑟)
𝑚𝑚𝑘𝑘
= � 3
𝑟𝑟 3
𝑟𝑟𝑘𝑘
𝑘𝑘

m(r) és el massa acumulada de boles de mida r (radi).
rmàx=r1>r2>r3>...>rmin
𝑚𝑚𝑘𝑘 es la massa diferencial de boles de mida rk

BALL MILL: desgast boles

Per avaluar aquesta expressió de desgast ho fem amb els següents passos:

PAS 1: Per la funció del número de boles (n). Com n1>n2>n3... La fracció de boles de mida k serà:
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑘𝑘
=
𝑛𝑛𝑘𝑘 =
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑚𝑚𝑘𝑘
�𝑟𝑟 3
𝑘𝑘
𝑘𝑘

PAS 2: La velocitat de desgast f(r):
𝑓𝑓 𝑟𝑟 = 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑟𝑟 2+∆ = 4𝜋𝜋𝜌𝜌𝐵𝐵 𝑟𝑟 2 𝜅𝜅 𝑟𝑟 ∆ = 4𝜋𝜋𝜌𝜌𝐵𝐵 𝜅𝜅 𝑟𝑟 2+∆
∆ és un paràmetre entre 0 − 2 depenent del molí i κ és la distància desgastada o gruix desgast per unitat de
temps. f(r) també es pot escriure com la pèrdua de massa respecte el temps:
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑 4
4
𝑑𝑑𝑟𝑟 3
𝑑𝑑𝑟𝑟
3
=−
𝜋𝜋𝜌𝜌𝐵𝐵 𝑟𝑟 = − 𝜋𝜋𝜌𝜌𝐵𝐵
= − 4𝜋𝜋𝜌𝜌𝐵𝐵 𝑟𝑟 2
𝑓𝑓 𝑟𝑟 = −
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 3
3
𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑡𝑡
Igualant les dues expressions:
𝑑𝑑𝑑𝑑
= 4𝜋𝜋𝜌𝜌𝐵𝐵 𝜅𝜅 𝑟𝑟 2+∆
− 4𝜋𝜋𝜌𝜌𝐵𝐵 𝑟𝑟 2
𝑑𝑑𝑡𝑡
Simplificant:
𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝜅𝜅 𝑟𝑟 ∆
−
𝑑𝑑𝑡𝑡
PAS 3: Combinant expressions i substituint a l’equació inicial:
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑚𝑚 𝑇𝑇 𝐾𝐾
=
1 − 𝑛𝑛(𝑟𝑟) 𝑟𝑟 3−Δ
𝜅𝜅
𝑑𝑑𝑑𝑑

Com només afegim boles de moda més gran al reemplaça: n(r) = 0 per r<rmàx.
𝑚𝑚 𝑇𝑇 𝐾𝐾 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑚𝑚 𝑇𝑇 𝐾𝐾
4−Δ
�
𝑀𝑀𝑟𝑟 =
1 − 0) 𝑟𝑟 3−Δ 𝑑𝑑𝑑𝑑 =
𝑟𝑟 4−Δ − 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝜅𝜅 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
(4 − Δ)𝜅𝜅 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

BALL MILL: desgast boles

PAS 4: Pel cas Mr=1 i com només afegim mides més grans, la funció de K serà:

K=

PAS 5: Ara substituïm:
𝑀𝑀𝑟𝑟 = 1 =

𝑀𝑀𝑟𝑟
1
=
3
3
𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑚𝑚 𝑇𝑇
4−Δ
4−Δ
𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
− 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
3
𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (4 − Δ)𝜅𝜅

Aïllant trobem la velocitat de reemplaça;
𝑚𝑚 𝑇𝑇 =

3
𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
(4 − Δ)𝜅𝜅
4−Δ
4−Δ
𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
− 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

BALL MILL: densitat aparent boles

Per minerals tous cal densitat més baixa de la càrrega del molí i per durs al revés.

Rose i Sullivan (1961) determines la densitat aparent de les boles (ρB) com funció de la densitat
aparent del mineral (ρM):
Per exemple si ρM val 1,41 t/m3:
𝜌𝜌𝐵𝐵 =

𝜌𝜌𝐵𝐵 =

2
0,016𝜌𝜌𝑀𝑀
+ 20𝜌𝜌𝑀𝑀 − 0,4𝜌𝜌𝑀𝑀

0,016𝑥𝑥𝑥,412 + 20𝑥𝑥𝑥,41 − 0,4𝑥𝑥𝑥,41 = 4,75 𝑡𝑡/𝑚𝑚𝑚

Tipus boles: fundació (densitat aparent de 4,3-4,8 t/m3) boles d’acer forjat (4,6-4,8 t/m3).
Casos:
- Minerals abrasius: boles de WC (carbur de tungsten - 94% WC i 6% de Cobalt): 14,9 t/m3
- Minerals tous: boles ceràmiques (90% alúmina): 3,6 t/m3
Al començat la molta normalment ja si posen boles de diferents mides per optimitzar la molta. Taula
7.3, mides inicial segons Bond.

BALL MILL: velocitat de gir del molí
A la pràctica cal afegir la fricció entre les boles i plaques del
molí. Aquesta fricció creix amb:
- Tipus de superfície de les plaques.
- Densitat del medi.
Aleshores la velocitat real serà aprox:
- Per molta seca: 𝑤𝑤𝑤𝑐𝑐 = 0,65𝑤𝑤𝑐𝑐
- Per molta humida: 𝑤𝑤𝑤𝑐𝑐 = 0,70𝑤𝑤𝑐𝑐

Cal tenir en conte que no totes les boles estan a la perifèria
sinó que hi ha cascada.

𝑤𝑤𝑐𝑐 =

42.3
𝐷𝐷

𝑜𝑜𝑜𝑜

42.3

𝐷𝐷 − 𝑑𝑑

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

Mills usually operate in the range 65 82% of critical but values as high as
90% are sometimes used.

BALL MILL: condicions de molta
Taula 7.5: tipus d’acció segons la fracció
de velocitat crítica.
Taula 7.6 és segons el volum de càrrega.
Condicions òptimes:
- 70-80% de la crítica
- 35-45% de càrrega de boles

BALL MILL - Potència
Parell:
𝑇𝑇 = 𝑀𝑀𝑐𝑐 𝑔𝑔 𝑑𝑑𝑐𝑐 + 𝑇𝑇𝑓𝑓

On Mc és la massa de la càrrega I Tf és el parell a vencer per
les friccions.
Potència: 𝑃𝑃 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋
On w és la velocitat en rpm, i 2π per convertir rev a rad.
En general podem escriure (α, α’ i α’’ serien paràmetres
que acumulen totes les constants):
Potència neta =2π𝑤𝑤 𝑀𝑀𝑐𝑐 𝑔𝑔 𝑑𝑑𝑐𝑐

Potència neta =α 𝑤𝑤𝑐𝑐 𝑀𝑀𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐

Potència neta =α′

1
2 𝐷𝐷
𝐷𝐷
𝐷𝐷

Potència neta =α′′ 𝐷𝐷2,5 𝐿𝐿

𝐿𝐿

Augmentar velocitat no
vol dir augmentar consum
d’energia

BALL MILL - Potència
Si acceptem que la potència del molí serà:
𝑃𝑃𝑀𝑀 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑛𝑛 = 𝑄𝑄 𝐷𝐷𝑛𝑛
On n agafa valors de 0,3-0,5.
També:
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑀𝑀 = 𝑊𝑊𝑖𝑖 𝑄𝑄; 𝑘𝑘𝑘𝑘 =
𝑡𝑡 ℎ
Austin proposa:
𝑃𝑃𝑀𝑀 = 𝑘𝑘𝜌𝜌𝑏𝑏 𝐿𝐿𝐷𝐷2,5
On L és allargada del molí, ρb densitat de les boles i k és cte. de proporcionalitat.
Una altre és:
0,1
𝑃𝑃𝑀𝑀 = 7,33𝐽𝐽𝐵𝐵 𝜙𝜙𝑐𝑐 1 − 0,9737𝐽𝐽𝐵𝐵 𝜌𝜌𝑏𝑏 𝐿𝐿𝐷𝐷2,3 1 − 9−10𝜙𝜙
𝑐𝑐
2
On φc és la fracció de velocitat crítica.
Rose i Sullivan (1957) proposen:

0.4 𝜌𝜌𝑠𝑠 𝑈𝑈
𝜙𝜙𝑐𝑐 𝑓𝑓 𝐽𝐽𝐵𝐵
𝜌𝜌𝑏𝑏
On , ρb densitat del sòlid, U és la fracció d’espais entre el mineral i f(JB) és una funció de càrrega de boles que per
via seca i velocitats crítiques per sota del 80% es pot escriure com:
𝑓𝑓 𝐽𝐽𝐵𝐵 = 3,045 𝐽𝐽𝐵𝐵 + 4,55𝐽𝐽𝐵𝐵2 − 20,4𝐽𝐽𝐵𝐵3 + 12,9𝐽𝐽𝐵𝐵4 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐽𝐽𝐵𝐵 < 0,5
𝑃𝑃𝑀𝑀 = 0.00112 𝜌𝜌𝑏𝑏 𝐿𝐿𝐷𝐷2,5 1 +

BALL MILL - Potència
Nordberg (1992) proposa per molins de vessament:
𝑀𝑀𝐵𝐵 𝐻𝐻𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼
𝑃𝑃𝑀𝑀 =
𝑒𝑒𝑒𝑒 [𝑘𝑘𝑘𝑘]
13488

On , MB càrrega en tones, Hcog és la distància entre el centre de gravetat de la càrrega en metres i el centre del
molí, α és angle dinàmic de la càrrega i w la velocitat en rpm. La potència es veu afectada per: diàmetre,
allargada, % càrrega i massa de boles, velocitat gir i tipus molí.
Una altre expressió és:

𝑃𝑃𝑀𝑀 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 2,448 𝐴𝐴 𝐵𝐵 𝐶𝐶 𝐿𝐿
L és allargada en metres, i A, B i C segons figures:

BALL MILL - Potència
Mètode de Blanc (2003) proposa:
𝑃𝑃𝑀𝑀 =

K segons taula:

𝐾𝐾 𝑀𝑀𝐵𝐵 𝐷𝐷
𝑒𝑒𝑒𝑒 [𝑘𝑘𝑘𝑘]
1,3596

Mètode de Bond estableix: que és directament proporcional a l’allargada, que és funció de velocitat, de càrrega,
de les característiques de l’aliment i de l’índex de treball. Defineix el paràmetre Fc com:
0,1

𝐹𝐹𝑐𝑐 = 100𝜙𝜙𝑐𝑐 1 − 9−10𝜙𝜙𝑐𝑐
2
Aleshores la potència a l’eix del molí (Ps) serà en kW:
𝑃𝑃𝑠𝑠 = 7,33𝜙𝜙𝑐𝑐 𝐽𝐽𝐵𝐵 1 − 𝐽𝐽𝐵𝐵

1−

0,1

29−10𝜙𝜙𝑐𝑐

𝜌𝜌𝑏𝑏 𝐿𝐿𝐷𝐷2,3 𝑒𝑒𝑒𝑒 [𝑘𝑘𝑘𝑘]

L i D en metres i ρb en t/m3.
Per molta humida ho expresa com potència per massa de boles:
𝑃𝑃𝑀𝑀
0,1
= 15,6 𝜙𝜙𝑐𝑐 𝐷𝐷0,3 1 − 0,937 𝐽𝐽𝐵𝐵 1 − 9−10𝜙𝜙
𝑒𝑒𝑒𝑒 [𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑡𝑡]
𝑐𝑐
𝑀𝑀𝐵𝐵
2
I la massa de boles:
𝜋𝜋𝐷𝐷2
𝐽𝐽 𝐿𝐿 𝜌𝜌𝑏𝑏 1 − 𝜑𝜑
𝑀𝑀𝐵𝐵 =
4 𝐵𝐵

BALL MILL - Potència
Exercici 7.4 de Gupta, pàgina 197
Un molí de 3,5x3,5 via humida, per vessament, amb revestiment de cautxú de 75 mm. 40% del
volum està ocupat i opera a 17,6 rpm. Les boles són de 70 mm. Calcula:
1. Velocitat crítica.
2. Potència.
(Dades: densitat sòlid = 2800 kg/m3 i densitat boles = 7800 kg/m3)
Solució:
1) Velocitat crítica:
Diàmetre interior molí = 3,5 m – (2x0,075m)=3,35 m
42,3
42,3
=
= 23,4 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑤𝑤𝑐𝑐 =
𝐷𝐷 − 𝑑𝑑
3,35 − 0,07
17,6
% 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =
= 75%
23,4
2) Potència per Rose-Sullivan method (considerar U=1, espais entre mineral) JB=0,4:
𝑓𝑓 𝐽𝐽𝐵𝐵 = 3,045𝑥𝑥𝑥,4 + 4,55𝑥𝑥0,42 − 20,4𝑥𝑥0,43 + 12,9𝑥𝑥0,44 = 0,971
0.4 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑀𝑀 = 0.00112 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥,5𝑥𝑥3,352,5 1 +
0,75𝑥𝑥𝑥,971 = 523 kW
7800

BALL MILL - Potència
3) Potència per Bond method: porositat JB=0,4
𝑃𝑃𝑀𝑀
0,1
0,3
= 15,6 𝑥𝑥𝑥,75𝑥𝑥3,35 1 − 0,937𝑥𝑥𝑥,4 1 − 9−10𝑥𝑥𝑥,75 = 10,14 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑡𝑡
𝑀𝑀𝐵𝐵
2
Com:
𝜋𝜋3,352
0,4 𝑥𝑥𝑥,5𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 1 − 0,4 = 57,75 𝑡𝑡
𝑀𝑀𝐵𝐵 =
4
Aleshores:
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 10,14
57,75 𝑡𝑡 = 585 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑡𝑡
4) Potència pel Nordberg method;
Mirar figures: A=71,1, B=5,02, C=0,184
𝑃𝑃𝑀𝑀 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 2,448𝑥𝑥𝑥𝑥,1𝑥𝑥𝑥,02𝑥𝑥𝑥,184𝑥𝑥𝑥,5 = 563 𝑘𝑘𝑘𝑘
5) Potència per Blanc method;
Com volum ocupat és 0,4 i boles >60 mm, taula 7.7 la K=8,5
8,5𝑥𝑥𝑥𝑥,75𝑥𝑥 3,35
𝑃𝑃𝑀𝑀 =
= 661 𝑘𝑘𝑘𝑘
1,3596

BALL MILL: capacitat de molta

La capacitat de molta depèn: dimensions del molí, tipus de molí (vessament o per reixeta), velocitat de gir, càrrega, mida
producte, mida aliment, índex treball, densitat mineral, potència a eix molí.
Bond proposa:
𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑀𝑀 [𝑘𝑘𝑘𝑘]
=
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ
𝐸𝐸
𝑡𝑡
Austin et al (1984) separen la capacitat segons la mida del molí:
𝑄𝑄

1)

1)

D<3,81 m

D>3,81 m

6,13𝐷𝐷
𝑡𝑡
=
𝑄𝑄
ℎ

3,5

0,1𝜙𝜙
𝐿𝐿
𝜌𝜌𝑏𝑏 𝐽𝐽𝐵𝐵 − 0,937𝐽𝐽𝐵𝐵2 𝜙𝜙𝑐𝑐 − 9−10𝜙𝜙𝑐𝑐 𝑐𝑐
𝐷𝐷
2
1
1
𝐶𝐶𝐹𝐹 𝑊𝑊𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 10
−
𝑝𝑝80
𝑓𝑓80

0,1𝜙𝜙
𝐿𝐿
𝜌𝜌 𝐽𝐽 − 0,937𝐽𝐽𝐵𝐵2 𝜙𝜙𝑐𝑐 − 9−10𝜙𝜙𝑐𝑐 𝑐𝑐
𝐷𝐷 𝑏𝑏 𝐵𝐵
2
1
1
𝐶𝐶𝐹𝐹 𝑊𝑊𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 10
−
𝑝𝑝80
𝑓𝑓80
CF és un factor de correcció (6,3 per molins de boles) i ρb és la densitat de les boles (ex. 7,9 t/m3).
8,01𝐷𝐷
𝑡𝑡
=
𝑄𝑄
ℎ

3,3

BALL MILL: capacitat de molta

Exercici 7.3 de Gupta, pàgina 186

Un molí de 3x3 m via humida, per vessament i en circuit obert està carregat amb 38 t de boles
d’acer de 101 mm i densitat 7,9 t/m3. Gira a 21 rpm. La porositat del llit és del 35% i el Wi és
13,7 kWh/t (molta humida). L’aliment és D80 és 2,0 mm i el producte final d80 és 75 micres.
Considera el factor CF=1. Calcula:
- Capacitat per molta humida
- Capacitat per molta seca
Solució:
1) Velocitat crítica:
42,3
42,3
=
𝑤𝑤𝑐𝑐 =
= 24,8 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
3
−
0,101
𝐷𝐷 − 𝑑𝑑
21
% 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =
= 85%
24,8
2) Capacitat molta humida:
3
0,1𝑥𝑥𝑥,85
6,13𝑥𝑥33,5
0,35 − 0,937𝑥𝑥0,352 0,85 − 9−10𝑥𝑥𝑥,85
7,9
𝑡𝑡
3
2
𝑄𝑄 =
= 32,9
ℎ
1
1
−
1𝑥𝑥𝑥𝑥,7𝑥𝑥10
2000
75

BALL MILL: capacitat de molta

2) Capacitat molta seca:

𝑊𝑊𝑖𝑖 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑄𝑄 =

6,13𝑥𝑥33,5

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
= 𝑊𝑊𝑖𝑖 ℎ𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑥𝑥𝑥,3 = 13,7𝑥𝑥𝑥,3 = 17,8
𝑡𝑡

3
0,1𝑥𝑥𝑥,85
0,35 − 0,937𝑥𝑥0,352 0,85 − 9−10𝑥𝑥𝑥,85
7,9
𝑡𝑡
3
2
= 25,3
ℎ
1
1
−
1𝑥𝑥𝑥𝑥,8𝑥𝑥10
2000
75

GRINDING MODELLING
Equació bàsica (Austin et al 1984):

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = −𝑘𝑘𝑖𝑖 𝑀𝑀𝑚𝑚𝑖𝑖
𝑖𝑖−1

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑖𝑖
= � 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑘𝑘𝑗𝑗 𝑚𝑚𝑗𝑗 − 𝑘𝑘𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑗𝑗=1

GRINDING MODELLING

Per un sistema monomida:
𝑑𝑑𝑚𝑚𝑖𝑖
= −𝑘𝑘𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑖𝑖
�
= � −𝑘𝑘𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑚𝑚𝑖𝑖

Si fem experiments en batch per monomida:
Monomida:
m(0) (g):
m(0,5) (g):
m(1) (g):
m(1,5) (g):
m(2) (g):

3.35-5 mm
Massa no fragmentada
372,27
294,37
253,99
225,11
205,23

m(t)/m(0) ln(m(t)/m(0))
1,000
0,000
0,791
-0,235
0,682
-0,382
0,605
-0,503
0,551
-0,595

𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑚𝑚𝑡𝑡
𝑚𝑚0

t (min)
0
0,5
1
1,5
2

= −𝑘𝑘𝑖𝑖 𝑡𝑡
ki (min-1)
0,292

1200

850

0
0.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

500
500
497.11
494.04
494.23
488.14
488.53
476.57
482.9
465.27
477.33
454.23
471.82
443.46
466.38
432.94
461
422.68
455.69
421.65
450.43
402.87
445.24
393.31
ln(m(t)/m(0))
0
0
0
0.5 -0.0058 -0.01199
1 -0.01161 -0.02401
2 -0.02321 -0.04799
3 -0.0348 -0.07199
4 -0.0464
-0.096
5 -0.05801
-0.12
6 -0.06961 -0.14401
7 -0.08121 -0.16799
8 -0.0928 -0.17043
9 -0.10441 -0.21599
10 -0.11599 -0.24001
ki
0.0116
0.0234
R
1 0.997283

particle size, microns
212
150
mass (g)
500
500
500
492.29
482.56
338.53
484.69
465.73
229.2
469.85
433.81
105.07
455.46
404.08
48.16
441.51
376.38
22.08
427.99
350.59
10.12
414.51
326.56
4.64
402.18
304.18
2.13
389.87
283.33
0.97
377.93
263.91
0.45
366.36
245.82
0.2
300

106

75

53

500
364.89
266.3
141.83
75.54
40.23
21.43
11.41
6.08
3.24
1.72
0.92

500
441.03
389.01
302.66
235.48
183.21
142.21
110.9
86.28
67.13
52.23
40.63

500
474.43
450.16
405.29
364.89
328.52
295.78
266.3
239.75
215.86
194.34
174.97

0
-0.01554
-0.0311
-0.06219
-0.0933
-0.12441
-0.15551
-0.18751
-0.21771
-0.24879
-0.2799
-0.31099

0
-0.0355
-0.071
-0.142
-0.213
-0.28401
-0.35499
-0.42599
-0.49699
-0.568
-0.639
-0.71001

0
-0.39
-0.78001
-1.55998
-2.34008
-3.11994
-3.90009
-4.67989
-5.45849
-6.24507
-7.01312
-7.82405

0
-0.31501
-0.62998
-1.25998
-1.88995
-2.52
-3.14982
-3.78012
-4.4096
-5.03903
-5.67228
-6.29799

0
-0.1255
-0.251
-0.502
-0.75298
-1.00398
-1.2573
-1.50598
-1.75701
-2.00798
-2.25895
-2.5101

0
-0.05249
-0.10501
-0.21001
-0.31501
-0.42001
-0.52499
-0.62998
-0.73501
-0.83998
-0.945
-1.04999

0.0311

0.0710

0.7809

0.6300

0.2510

0.1050

1 0.999997

1

1

1

0.999997

Austin function
1.0000

specific rate of breakage, ki

Si fem moltes monomides en experiments en batch

time

0.1000

0.0100

0.0010

1

10

100

particle size, microns

1000

10000

GRINDING MODELLING: The population balance model
for a perfectly mixed mill

Fent balanç de massa:

𝑖𝑖−1

𝑊𝑊𝑝𝑝𝑖𝑖𝑃𝑃 = 𝑊𝑊𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹 + 𝑀𝑀 � 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑘𝑘𝑗𝑗 𝑚𝑚𝑗𝑗 − 𝑀𝑀𝑘𝑘𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑖𝑖

Si definim temps de residència com:

𝑀𝑀
𝜏𝜏 =
𝑊𝑊

Per mescla perfecte és compleix la condició:

𝑗𝑗=1

𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑖𝑖

𝑖𝑖−1

𝑝𝑝

𝑝𝑝

𝑝𝑝𝑖𝑖𝑃𝑃 = 𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹 + 𝜏𝜏 � 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑘𝑘𝑗𝑗 𝑝𝑝𝑗𝑗 − 𝜏𝜏𝑘𝑘𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑗𝑗=1

𝐹𝐹
𝑃𝑃
𝑖𝑖−1
∑
𝑝𝑝
+
𝑏𝑏
𝑘𝑘
𝜏𝜏𝑝𝑝
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗
𝑖𝑖
𝑗𝑗
𝑗𝑗=1
𝑝𝑝𝑖𝑖𝑃𝑃 =
1 + 𝜏𝜏𝑘𝑘𝑖𝑖

GRINDING MODELLING: The population balance model
for a perfectly mixed mill

Aplicat a les classes 1, 2 i 3:

𝐹𝐹
𝑃𝑃
𝑖𝑖−1
∑
𝑝𝑝
+
𝑏𝑏
𝑘𝑘
𝜏𝜏𝑝𝑝
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗
𝑖𝑖
𝑗𝑗
𝑗𝑗=1
𝑝𝑝𝑖𝑖𝑃𝑃 =
1 + 𝜏𝜏𝑘𝑘𝑖𝑖
𝐹𝐹
𝑝𝑝
1
𝑝𝑝1𝑃𝑃 =
1 + 𝜏𝜏𝑘𝑘1

𝑝𝑝3𝑃𝑃

𝐹𝐹
𝑃𝑃
𝑝𝑝
+
𝑏𝑏
𝑘𝑘
𝜏𝜏𝑝𝑝
21
1
2
1
𝑝𝑝2𝑃𝑃 =
1 + 𝜏𝜏𝑘𝑘2

𝑝𝑝3𝐹𝐹 + 𝑏𝑏31 𝑘𝑘1 𝜏𝜏𝑝𝑝1𝑃𝑃 + 𝑏𝑏32 𝑘𝑘2 𝜏𝜏𝑝𝑝2𝑃𝑃
=
1 + 𝜏𝜏𝑘𝑘3

GRINDING MODELLING: The mill with post classification
𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖 + ∑𝑖𝑖−1
𝑗𝑗=1 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑘𝑘𝑗𝑗 𝜏𝜏𝜏𝑚𝑚𝑗𝑗
𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑖𝑖 =
1 + 𝜏𝜏𝜏𝑘𝑘𝑖𝑖

On τ’ és el temps de residència al molí de
mescla perfecte sense considerar la classificació.
i si C és la fracció de W recirculada:
𝜏𝜏 ′ =

𝑀𝑀
𝑀𝑀
𝜏𝜏
=
=
𝑊𝑊 + 𝑊𝑊𝑊𝑊 𝑊𝑊(1 + 𝐶𝐶) 1 + 𝐶𝐶

Ara τ és el temps de residència al molí amb post
classificació. Si fem balanç a l’entrada molí:
𝑊𝑊 1 + 𝐶𝐶 𝑓𝑓 ′ 𝑖𝑖 = 𝑊𝑊𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹 + 𝑊𝑊(1 + 𝐶𝐶)𝑐𝑐𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑖𝑖

On ci és la fracció de mida i que retorna la molí.
Aïllant f’i i substituint a l’equació de dalt:
𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹 + (1 + 𝐶𝐶)𝑐𝑐𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖 =
1 + 𝐶𝐶

𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹 + (1 + 𝐶𝐶)𝑐𝑐𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑖𝑖
∑𝑖𝑖−1
+
𝑗𝑗=1 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑘𝑘𝑗𝑗 𝜏𝜏𝜏𝑚𝑚𝑗𝑗
1
+
𝐶𝐶
𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑖𝑖 =
1 + 𝜏𝜏𝜏𝑘𝑘𝑖𝑖

GRINDING MODELLING: The mill with post classification
Recordeu que en mescla perfecte:
𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑖𝑖

𝑝𝑝𝑗𝑗 = 𝑚𝑚𝑗𝑗

Operant l’equació anterior resulta:
𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹 + ∑𝑖𝑖−1
𝑗𝑗=1 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑘𝑘𝑗𝑗 𝜏𝜏𝜏𝑚𝑚𝑗𝑗 (1 + 𝐶𝐶)
𝑝𝑝𝑖𝑖 (1 + 𝐶𝐶) = 𝑚𝑚𝑖𝑖 (1 + 𝐶𝐶) =
1 + 𝜏𝜏 ′ 𝑘𝑘𝑖𝑖 − 𝑐𝑐𝑖𝑖

Aleshores el producte final del sistema serà:

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑃𝑃 = 𝑊𝑊 1 + 𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑖𝑖 1 − 𝑐𝑐𝑖𝑖

𝑝𝑝𝑖𝑖𝑃𝑃

= 1 − 𝑐𝑐𝑖𝑖

𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹 +∑𝑖𝑖−1
𝑗𝑗=1 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑘𝑘𝑗𝑗 𝜏𝜏𝜏𝑚𝑚𝑗𝑗 (1+𝐶𝐶)
1+𝜏𝜏′ 𝑘𝑘𝑖𝑖 −𝑐𝑐𝑖𝑖

GRINDING MODELLING: piston flow mill
Balanç de massa al dx:

𝑖𝑖−1

𝑊𝑊 𝑝𝑝𝑖𝑖 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 = 𝑊𝑊 𝑝𝑝𝑖𝑖 +

Com podem escriure dm:

� 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑘𝑘𝑗𝑗 𝑝𝑝𝑗𝑗 − 𝑘𝑘𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑗𝑗=1

𝜋𝜋 𝐷𝐷2
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝜌𝜌 𝐽𝐽
𝑑𝑑𝑑𝑑
4

On ρ és la densitat del mineral i J la fracció de volum ocupat per mineral.
Aleshores:
𝑊𝑊 𝑝𝑝𝑖𝑖 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 = 𝑊𝑊 𝑝𝑝𝑖𝑖 +
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖
𝜋𝜋 𝐷𝐷2
= 𝜌𝜌 𝐽𝐽
𝑑𝑑𝑑𝑑
4 𝑊𝑊

𝑖𝑖−1

� 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑘𝑘𝑗𝑗 𝑝𝑝𝑗𝑗 − 𝑘𝑘𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑗𝑗=1

𝑖𝑖−1

𝜋𝜋 𝐷𝐷2
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜌𝜌 𝐽𝐽
4

� 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑘𝑘𝑗𝑗 𝑝𝑝𝑗𝑗 − 𝑘𝑘𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑗𝑗=1

MODELS DE LA CINÈTICA DE FRACTURA
Els factors que afecten la velocitat de trencament són:
-

Diàmetre de l'equip
Velocitat
Càrrega i mida del medi
Mida de partícules

La dependència funcional més important és entre la cinètica específica del trencament i la mida de
partícula.
La cinètica específica de trencament augmenta constantment amb mida de partícula: degut al
decreixent de la força per trencar les partícules a mesura que augmenta de mida. Això s'atribueix a la major
densitat de microimperfeccions a l'interior de les partícules més grans i a la major probabilitat que una
partícula gran voluntat particular pot contenir un defecte que iniciarà la fractura en les condicions d'estrès que
prevalen en un molí.
La disminució de la resistència de la partícula no condueix a un augment indefinit en la cinètica específica de
trencament. A mesura que la mida de partícula es fa significativa mes gran en comparació amb la mida
de les boles de medi, els nivells d'estrès predominants en el molí són insuficients per causar fractura i
la cinètica específica de trencament passa per un màxim i disminueix.

MODELS DE LA CINÈTICA DE FRACTURA: Austin model
Austin escriu la cinètica de fractura com funció de dp [mm]:
𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑑𝑑 =

𝑆𝑆1 𝑑𝑑𝑝𝑝𝛼𝛼

1+

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜇𝜇

Λ

𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−1
1)

Tram inicial recte: dp petites: RECTA A,
podem trobar α i S1.
𝑘𝑘(𝑑𝑑𝑑𝑑) ≈ 𝑆𝑆1 𝑑𝑑𝑝𝑝𝛼𝛼
log(𝑘𝑘) ≈ 𝛼𝛼 log 𝑑𝑑𝑑𝑑 + log(𝑆𝑆1 )
2) Grafiquem: RECTA C, trobem Λ.
Λ

𝑆𝑆1 𝑑𝑑𝑝𝑝𝛼𝛼
𝑑𝑑𝑑𝑑
−1=
𝜇𝜇
𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝛼𝛼
𝑆𝑆1 𝑑𝑑𝑝𝑝
𝑑𝑑𝑑𝑑
− 1 = Λ log
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝜇𝜇
𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑑𝑑
3) Com presenta un màxim: trobem μ.
𝑑𝑑𝑑𝑑
=0
𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑
Operant trobem:
𝜇𝜇

𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

Λ
−1
=
𝛼𝛼

1
Λ

Els paràmetres α i Λ depenen del material i S1 i μ depenen de l’escala.

MODELS DE LA CINÈTICA DE FRACTURA: Austin model
Cal escalar:

𝑆𝑆1
𝐷𝐷
=
𝑆𝑆1𝑇𝑇
𝐷𝐷𝑇𝑇

0,5

1 − 6,6𝐽𝐽𝑇𝑇2,3
1 − 6,6𝐽𝐽2,3

𝜑𝜑𝐶𝐶 − 0,1
𝜑𝜑𝐶𝐶𝑇𝑇 − 0,1

1 + 𝑒𝑒 15,7 𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶 −0,94
1 + 𝑒𝑒 15,7 𝜑𝜑𝐶𝐶−0,94

𝑒𝑒

−1,3 𝑈𝑈−𝑈𝑈𝑇𝑇

On el subíndex T indica condicions testades. D és diàmetre del molí, J és fracció de boles a la càrrega, U és porositat a la
càrrega i 𝜑𝜑𝐶𝐶 és fracció de velocitat crítica.

La mida de les boles importa en el model, i queda recollit:

Les bola més petita produeixen impactes menys energètics i cada impacte influeix a menys partícules en el voltants del
punt d'impacte entre dues boles. Les boles més petites també són menys eficients pessigant partícules més grans.
Aquests efectes tendeixen a disminuir la cinètica específica de trencament. L’expressió que ho recull és:
𝑑𝑑 𝑇𝑇 1
𝑚𝑚𝑘𝑘
𝑑𝑑𝑘𝑘
𝛼𝛼
𝑘𝑘 = 𝑆𝑆1 𝑑𝑑𝑑𝑑 �
𝑑𝑑𝑑𝑑 Λ
𝑘𝑘 1 +
𝜇𝜇𝑘𝑘
On mk és la fracció de massa de boles de mida dk. μk ve donada per:
0,2
1
𝜇𝜇𝑘𝑘
𝐷𝐷
𝑑𝑑𝑘𝑘
=
𝐷𝐷𝑇𝑇
𝜇𝜇𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑑𝑑 𝑇𝑇
Si D>3,81 m aleshores: 𝑆𝑆1 =

3,81 0,2
𝐷𝐷

MODELS DE LA CINÈTICA DE FRACTURA: Herbst-Fuerstenau model
Model basat en l’energia específica. Desenvolupat a escala batch i
pilot, falta escalar. L’equació bàsica és:
𝑃𝑃
𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑖𝑖𝐸𝐸
𝑀𝑀
On P és la potència del molí en kW i M la massa de la càrrega del
molí en tones. Si W és el flux d’aliment en t/h i τ el temps de
residència en hores:
𝑃𝑃
𝜏𝜏𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑖𝑖𝐸𝐸
𝑊𝑊
L’energia específica SiE en t/kWh es pot escriure com:
2
𝑆𝑆𝑖𝑖𝐸𝐸
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖
𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐸𝐸 = 𝜁𝜁1 𝑙𝑙𝑙𝑙
+ 𝜁𝜁2 𝑙𝑙𝑙𝑙
+⋯
𝑑𝑑𝑑𝑑1
𝑑𝑑𝑑𝑑1
𝑆𝑆1
Normalment amb dos termes és suficient.
Determinació dels paràmetres dels model:
1) Agafem dp1 com al mida més gran i permet trobat S1E.
2) Entre 0 i dp1 hi ha un màxim de manera que la línia talla a la corba al punt b. El màxim serà dp* que dona S*.
2
𝑆𝑆 ∗
𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗
𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗
𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐸𝐸 = 𝜁𝜁1 𝑙𝑙𝑙𝑙
+ 𝜁𝜁2 𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑑𝑑𝑑𝑑1
𝑑𝑑𝑑𝑑1
𝑆𝑆1
1) Aleshores si derivem, trobarem el màxim:
𝑆𝑆𝑖𝑖𝐸𝐸
𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐸𝐸
𝑆𝑆1

= 0 = 𝜁𝜁1

𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑
Combinant les dues expressions:

1 1
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
1 1
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑙𝑙𝑙𝑙
+ 2𝜁𝜁2
= 𝜁𝜁1 + 2𝜁𝜁2 𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑑𝑑𝑑𝑑1 𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗
𝑑𝑑𝑑𝑑1
𝑑𝑑𝑑𝑑1 𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗
𝑑𝑑𝑑𝑑1
𝑑𝑑𝑑𝑑1
𝑆𝑆 ∗
𝑆𝑆1𝐸𝐸
𝜁𝜁1 =
𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗
𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑑𝑑𝑑𝑑1
2𝑙𝑙𝑙𝑙

𝜁𝜁2 = −

𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑆𝑆 ∗
𝑆𝑆1𝐸𝐸

𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗
𝑑𝑑𝑑𝑑1

2

MODELS DE LA CINÈTICA DE FRACTURA: JKMRC model
Model recomanat per a molins de boles i recirculació per malla a la sortida. L’equació bàsica de balanç de població ja vista
és:
𝑖𝑖−1
𝑝𝑝
𝑝𝑝
𝑀𝑀 𝑘𝑘𝑗𝑗 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑗𝑗
𝑀𝑀 𝑘𝑘𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑝𝑝
𝐹𝐹
𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝑝𝑝𝑖𝑖 −
+�
𝑊𝑊 1 + 𝐶𝐶 1 − 𝑐𝑐𝑖𝑖
𝑊𝑊 1 + 𝐶𝐶 1 − 𝑐𝑐𝑗𝑗
Si anomenem Jki:
𝑀𝑀 𝑘𝑘𝑖𝑖
𝐽𝐽𝐽𝐽𝑖𝑖 =
𝑊𝑊 1 + 𝐶𝐶 1 − 𝑐𝑐𝑖𝑖
Aleshores:
𝑝𝑝

𝑝𝑝

𝑖𝑖−1

𝑗𝑗=1

𝑝𝑝

𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹 − 𝐽𝐽𝐽𝐽𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑖𝑖 + � 𝐽𝐽𝐽𝐽𝑗𝑗 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑗𝑗
Aïllant Jk:

𝑗𝑗=1

𝐽𝐽𝐽𝐽𝑖𝑖 =

𝑝𝑝

𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹 − 𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑝𝑝

𝑝𝑝𝑖𝑖

𝑖𝑖−1

+ � 𝐽𝐽𝐽𝐽𝑗𝑗 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗=1

𝑝𝑝

𝑝𝑝𝑗𝑗

𝑝𝑝

𝑝𝑝𝑖𝑖

Aquest factor Jk es determina experimentalment per a cada i.
Cal escalar. Sabem que Jk és proporcional a:
𝐷𝐷2,5 𝐿𝐿 𝐽𝐽 (1 − 𝐽𝐽)𝜑𝜑𝑐𝑐 𝑊𝑊𝑖𝑖0,8
𝐽𝐽𝐽𝐽𝑖𝑖 ∝
𝑄𝑄
On, D i L és diàmetre i allargad del molí, J fracció de boles a la càrrega, 𝜑𝜑𝑐𝑐 fracció de velocitat crítica, Wi és índex energètic
de Bond i Q cabal total volumètric.
Si es coneix l’energia per tona P [kWh/t], aleshores queda escrit com:
𝑃𝑃 𝑊𝑊𝑖𝑖0,8
𝐽𝐽𝐽𝐽𝑖𝑖 ∝
𝑄𝑄

MOLINS DE BARRES-TUBULAR ROD MILLS

MOLINS DE BARRES-TUBULAR ROD MILLS
Barres col·locades longitudinalment, 100-150
mm més curtes que el molí. Tota la barra
treballa.
El producte és més uniforme de mida però no
tan fí que el molí de boles. El molí de boles va
darrera de la molta amb barres.
Són majoritàriament de vessament.
Barres de fins 6,6 m de llargues. Dimensions:
𝐿𝐿
≈ 1,2 𝑎𝑎 2,3
𝐷𝐷
𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
> 1,25 (𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 1,4 − 1,6)
𝐷𝐷
El més grans de 7 m de llarg.
Barres circulars, però també quadrades i
hexagonals.

MOLINS DE BARRES-TUBULAR ROD MILLS
CÀRREGA:
Normalment 45% del volum interior (9,3% de porositat sols per les barres). Mides aliment
superior al de boles: 6-25 mm.
En molta humida la fracció de sòlids serà entre 60-75%.
ALLARGADA BARRES:
Més llargues de 6 m donen problemes (es torcen), evitar. Dimensions:
𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 < 𝐿𝐿 − 152 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 ≈ 1,4 − 1,6 𝐷𝐷
La longitud de les barres és inversament proporcional a la velocitat de gir del molí ( a més
velocitat barres més curtes).
DIÀMETRE BARRES:
Hi ha una distribució. La part de la barra més pròxima a aliment més desgastada. Rowland i
Kjos proposem la de més diàmetre com:
0,75
0,5
𝐹𝐹80
𝜌𝜌𝑠𝑠 𝑊𝑊𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑅𝑅 = 25,4
160
100∅𝑐𝑐 3,281𝐷𝐷 0,5

MOLINS DE BARRES-TUBULAR ROD MILLS
DIÀMETRE BARRES REEMPLAÇ:
S’han d’anar afegint a mida que es desgasten. Taula 8.1 hi ha distribució de mides de barres
al moli segons la mida de la més gran, per tal d'optimitzar la molta.

MOLINS DE BARRES-TUBULAR ROD MILLS
REDUCCIÓ (R):
Varia de a 20 segons el mineral. Una expressió que la calcula la Ro òptima és:
5𝐿𝐿
𝑅𝑅𝑅𝑅 = 8 +
𝐷𝐷
Cal afectar per un factor de ineficiència (FI), és:
𝑅𝑅 − 𝑅𝑅𝑅𝑅 2
𝐹𝐹𝐹𝐹 = 1 +
150
On R és la reducció real.
Ex: Si R=20 i Ro=15,5 per L/D=1,5 aleshores FI=1,138
CAPACITAT DEL MOLÍ DE BARRES:
És funció de:
- Geometria i característiques del molí
- Característiques del mineral.
- Reducció, mides inicials i finals.
Una expressió és:

𝑡𝑡
𝑄𝑄
= 𝐾𝐾 𝐿𝐿 𝐷𝐷2,5
ℎ

MOLINS DE BARRES-TUBULAR ROD MILLS
Austin proposa:

𝑡𝑡
𝑄𝑄
= 𝐾𝐾 𝐿𝐿 𝐷𝐷2+𝑁𝑁
ℎ
On N és funció del diàmetre i K és cte de la
figura 8,5.
Figura 8,6 relació entre allargada i capacitat
segons diàmetre. Figura 8,7 relació entre
capacitat i reducció segons mides.

ROD MILLS - Potència
Rowlland i Kjos (1980) proposen que la potència a l’eix serà:
𝑃𝑃𝑀𝑀
= 1,752𝐷𝐷0,33 6,3 − 5,4𝐽𝐽𝑅𝑅 ∅𝑐𝑐
𝑀𝑀𝑅𝑅
On PM/MR és la potència per massa de barres kW/t, D diàmetre del molí, JR fracció del volum
ocupat per barres i ∅𝑐𝑐 fracció de la velocitat crítica.
La figura 8,8 mostra la fracció de velocitat crítica òptima per graus de càrrega total del molí (J).

MILLS – factors correcció potència
Tant per molins de boles com barres, i per a totes les
expressions de càlcul de potència.
1)

Factor per molta seca:
𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐹𝐹𝐹
F1 agafa valors de 1,1 a 2. Normal 1,3.

2) Correcció per molta humida en circuit obert (només aplicable
a molins de boles):
𝑃𝑃𝑀𝑀𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐹𝐹2
Figura 8,9, entrar amb el garbell que s’ha utilitzat per calcula Wi.
3) Correcció per diàmetre del molí: s’aplica si
el molí és diferent de 2,44 m (utilitzat per
Bond):
D<3,81 m
D>3,81 m

2,44 0,2

𝐹𝐹𝐹 =
𝐷𝐷
F3=0,914

Aleshores: 𝑃𝑃𝑀𝑀,𝐷𝐷 = 𝑃𝑃𝑀𝑀,2,44 𝐹𝐹3

També podem agafar F3 de la figura 8,10.

MILLS – factors correcció potència
4) Factor per mides grans:
Són mides grans si: 𝐹𝐹80 > 4000

14,3

𝑊𝑊𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

0,5

Cal calcular la mida òptima: 𝐹𝐹ò𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 16000
Aleshores factor de correcció F4: 𝐹𝐹𝐹 = 1 +

14,3

𝑊𝑊𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑊𝑊𝑖𝑖
−7
1,1

0,5

𝐹𝐹80 −𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝐹𝐹ò𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑅𝑅

5) Correcció per fins de molta. S’aplica si P80<75 micres.
𝐹𝐹𝐹 =

𝑃𝑃80 + 10,3
1,145𝑃𝑃80

6) Correcció per reducció (R). No s’aplica si: -2<(R-R*)<2
On per molins de barres: R*=8+(5LR/D)
On per molins de boles: R*=8+(5Dext/Dint)
LR és allargada barres i D diàmetre interior del molí (m). Dext i Dint és diàmetre exterior i interior del molí (m).
Si cal F6 val: 𝐹𝐹𝐹 = 1 + 0,0067 𝑅𝑅 − 𝑅𝑅 ∗ 2
No cal aplicar si Wi>7.
7) Correcció per reduccions petites en molins de boles: R<6 aleshores cal F7
2 𝑅𝑅 − 1,35 + 0,26
𝐹𝐹𝐹 =
2(𝑅𝑅 − 1,35)

MILLS – factors correcció potència
8) Correcció per preparació aliment. Es refereix a la uniformitat de mida. la forma d’alimentar
(cinta, bisenfí, ...) afecta a l’eficiència. Mira taula 8,2.

Finalment:
FT = F1xF2xF3xF4xF5xF6xF7xF8
Aleshores la potència del molí serà:
𝑃𝑃𝑀𝑀 [𝑘𝑘𝑘𝑘] = 𝑊𝑊𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑡𝑡
𝑥𝑥 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑥𝑥 𝑄𝑄
𝑡𝑡
ℎ

MILLS – factors correcció potència

Exercicis 8,1 de Gupta, pàgina 225

Un flux de 200 t/h amb D80 de 16 mm, provinent d’un circuit tancat amb matxucadora de
mandíbules alimenta un molí de barres via humida. La sortida del molí de barres amb d80 de 1
mm, va a un molí de boles via humida on surt amb un d80 de 150 micres. El molí de barres és en
circuit obert. Determina:
- Potència a l’eix del molí de barres
- Mida del molí industrial
Dades: índex de Bond per 10 malles de 13,5 kWh/t
Solució:
1. Càlcul de l’energia de Bond pel molí de barres:
1
1
1
1
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝐸𝐸 = 10𝑊𝑊𝑖𝑖
−
= 10𝑥𝑥𝑥𝑥,5
−
= 3,20
𝑡𝑡
1000
16000
𝐷𝐷80
𝑑𝑑80
2. Factors de conversió:
F1=1 molta via humida
F2=1 només aplicable a molins de boles
F3, calcularem més endavant ja que falta L i D.

MILLS – factors correcció potència

F4: factor de mides grans. Cal calcular la mida òptima:
0,5
0,5
14,3
14,3
𝐹𝐹ò𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 16000
= 16000
= 17952 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑊𝑊𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
13,5
Com 16000 micres és proper a 17952 micres no cal correcció: F4=1
F5=1, no aplicable ja que el producte>75 micres.
F6; calcularem més endavant ja que falta L i D.
F7=1, no aplicable a molins de barres
F8=1, no aplicable ja que és alimentat per circuit tancat trituració.
3) Potència requerida:
3,20𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑡𝑡
𝑃𝑃 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 640 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑡𝑡
ℎ
4) Mirar catàlegs de molins de 640 kW:
Catàleg ALLIS CHALMER’S
Molí de 655 kW
L = 4,88 m
D = 3,51 m (interior = 3,31 m)
Allargada barres = 4,72 m
Càrrega de barres = 40% i 90,7 t

MILLS – factors correcció potència

5) Ara ja podem calcular F3:
D<3,81 m
6) Potència corretgida:

𝐹𝐹𝐹 =

2,44 0,2
𝐷𝐷

=

2,44 0,2
3,31

= 0,941

𝑃𝑃 = 640 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘,941 = 602 𝑘𝑘𝑘𝑘
7) Tornem a mirar catàlegs de molins de 602 kW:
Catàleg ALLIS CHALMER’S
Molí de 618 kW
L = 4,88 m
D = 3,35 m (interior = 3,15 m)
Allargada barres = 4,72 m
Càrrega de barres = 45% i 93,5 t
8) Càlcul factor F6: correcció per reducció:
5𝐿𝐿𝑅𝑅
5𝑥𝑥𝑥,72
=8+
𝑅𝑅 ∗= 8 +
= 15,5
𝐷𝐷
3,15
No s’aplica si: -2<(R-R*)<2; -2<(16-15,5)<2
F6=1; no aplica.
9) Molí triat:
ALLIS CHALMER’S
Molí de 618 kW
L = 4,88 m
D = 3,35 m (interior = 3,15 m)
Allargada barres = 4,72 m
Càrrega de barres = 45% i 93,5 t

MILLS – factors correcció potència

Exercicis 8,2 de Gupta, pàgina 226
Al mateix circuit de l’exercici anterior, determina la mida del molí de boles en circuit tancat.
Índex de Bond és 12 kWh/t.
1. Càlcul de l’energia de Bond pel molí de barres:
1
1
1
1
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
−
= 6,0
𝐸𝐸 = 10𝑊𝑊𝑖𝑖
−
= 10𝑥𝑥𝑥2
𝑡𝑡
1000
1000
𝐷𝐷80
𝑑𝑑80
2. Factors de correcció
F1=1 molta via humida
F2=1 només aplicable a a circuit tancat
F3, calcularem més endavant ja que falta L i D.
F4: factor de mides grans. Cal calcular la mida òptima:
0,5
0,5
14,3
14,3
𝐹𝐹ò𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 16000
= 16000
= 4367 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑊𝑊𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
12
Com 1000 micres és per sota de 4367 micres no cal correcció: F4=1
F5=1, no aplicable ja que el producte>75 micres.
F6; calcularem més endavant ja que falta L i D.
F7; reducció=1000/150=6,7>6; no aplicable, F7=1
F8=1, no aplicable.

MILLS – factors correcció potència

3) Potència requerida:

6,0𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑡𝑡
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 1200 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑡𝑡
ℎ
4) Mirar catàlegs de molins de 1200 kW:
Catàleg ALLIS CHALMER’S
Molí de 1273 kW
L = 4,57 m
D = 4,57 m (interior = 4,39 m)
Mida boles = 64 mm
Càrrega de boles = 35% i 113 t
5) Calcular F3, com D>3,81 m, F3=0,914
6) Calcular F6: reducció:
1000
𝑅𝑅 =
= 6,7
150
Per molins de boles:
𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
4,57
𝑅𝑅 ∗= 8 + 5
= 8+5
= 13,2
𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
4,39
No s’aplica si: -2<(R-R*)<2; -2<(6,7-13,2)<2, HA DE SER APLICAT.
𝐹𝐹𝐹 = 1 + 0,0067 𝑅𝑅 − 𝑅𝑅 ∗ 2 = 1 + 0,0067 6,7 − 13,2
𝑃𝑃 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =

2

= 1,28

MILLS – factors correcció potència

7) Potència requerida:

𝑃𝑃 = 1200 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑥𝑥 0,914 𝑥𝑥 1,28 = 1407 𝑘𝑘𝑘𝑘
8) Mirem novament el catàlegs de molins de 1407 kW:
Catàleg ALLIS CHALMER’S
Molí de 1412 kW
L = 4,57 m
D = 4,57 m (interior = 4,39 m)
Mida boles = 64 mm
Càrrega de boles = 45% i 144 t

Autogenous (SA) and Semi-Autogenous
grinding (SAG)

Autogenous (SA) and Semi-Autogenous
grinding (SAG)
S’utilitza com a mtja de molta mides més grans de partícules minerals = molta autògena
(autogenous grinding – AG o fully autogenous grinding - FAG).
O molta semi-autògena si també hi ha boles (menys que en molins de boles) com a mitja de
molta (semi-autonenous grinding – SAG), en cas de minerals molt durs.
Són més econòmics que molins de boles i barres (poden substituir-los).
DISSENY:
Tres tipus de molins AG/SAG:
- Molins amb alta relació: D/L = 1,5-3
- Molins quadrats: D/L=1
- Molins amb baixa relació: D/L=0,33-0,66 o L/D=1,5-3
A Canadà molí D=8,5 m i L=1,5m; a Austràlia SAG de D=12,2m i 20 MW.

Autogenous (SA) and Semi-Autogenous grinding (SAG)
Interiors amb ranures d’acer i cautxú amb l’objectiu
de promoure de fragmentació per impacte en lloc
d’abrasió.
Es descàrrega amb reixeta o diafragma.
Boca alimentació = 4xdmàx.
Tipus de circuits:

Autogenous (SA) and Semi-Autogenous grinding (SAG)

VOLUM TOTAL DEL MOLÍ (zona marcada en vermell):
Cal considerar els cons parcials inicial i final, aleshores:
1
1
𝑑𝑑1
𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝜋𝜋𝑟𝑟12 ℎ1 + ℎ ∗1 − 𝜋𝜋
3
3
2
Més relacions a la zona del con (triangles semblants):
𝑟𝑟1

ℎ1 +ℎ∗1
𝑟𝑟2

ℎ2 +ℎ∗2
𝑟𝑟1

ℎ1 +ℎ∗1
𝑟𝑟2

ℎ2 +ℎ∗2

=
=
=
=

𝑑𝑑1
2

aïllant

𝑑𝑑2
2

𝑟𝑟1 =

aïllant

𝑟𝑟2 =

ℎ∗1
ℎ∗2

𝑑𝑑
𝑟𝑟1 − 1

aïllant

𝑑𝑑
𝑟𝑟2 − 2

aïllant

ℎ1
ℎ2

2

2

Volum del cilindre:
𝜋𝜋𝐷𝐷2
𝐿𝐿
𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =
4

ℎ1 +ℎ∗1 𝑑𝑑1

,

ℎ2 +ℎ∗2 𝑑𝑑2

,

ℎ∗1

2

ℎ∗2

2

2

1
1
𝑑𝑑2
+ 𝜋𝜋𝑟𝑟22 ℎ2 + ℎ ∗2 − 𝜋𝜋
3
3
2

ℎ ∗1

1

,

1

,

ℎ1 + ℎ ∗1 = ℎ1

𝑑𝑑
1− 1

ℎ 2 + ℎ ∗ 2 = ℎ2

𝑑𝑑
1− 2

2𝑟𝑟1

2

ℎ ∗2

2𝑟𝑟2

Substituint tot i afegint el volum del cilindre:
𝑉𝑉𝑀𝑀 =

2

𝜋𝜋𝐷𝐷 𝐿𝐿
ℎ1 2 𝑟𝑟1
1+
4
3𝐿𝐿 𝐷𝐷

2

𝑑𝑑1
2 𝑟𝑟1
𝑑𝑑1
1−
2 𝑟𝑟1

1−

3

+

ℎ2 2 𝑟𝑟2
3𝐿𝐿 𝐷𝐷

2

𝑑𝑑2 3
2 𝑟𝑟2
𝑑𝑑2
1−
2 𝑟𝑟2

1−

Autogenous (SA) and Semi-Autogenous grinding (SAG)
MIDA ALIMENT:
La mida gran és preferentment de giratòries on l’òptim està a 150-300 mm. Una expressió seria (F80 en
mm i D diàmetre interior molí en m):
𝐹𝐹80 = 53,5𝐷𝐷 0,67
CÀRREGA DEL MOLÍ:
Normalment entre el 30-35% del volum interior. Les boles del SAG 5-15% del volum

VELOCITAT DE GIR:
80-85% de la crítica
ALLARGADA EFECTIVA:
L’allargada efectiva de molta és:
𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 1 + 2,28𝐽𝐽𝑐𝑐 (1 − 𝐽𝐽𝑐𝑐 )

𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
On Jc és la fracció del volum del molí que conté la càrrega i Lcon=0,5(allargada total – allargada cilindre).

Autogenous (SA) and Semi-Autogenous grinding (SAG)
DESGAST BOLES AL SAG:
La velocitat de desgast de les boles QB [kg/dia];
𝜋𝜋𝐷𝐷2 𝐿𝐿
8𝑄𝑄𝑤𝑤
𝑄𝑄𝐵𝐵 =
0,6𝐽𝐽𝐵𝐵 𝜌𝜌𝑏𝑏
24000
𝑑𝑑
4
On: Qw velocitat desgast de boles (radi) en mm/h, d és mida de la bola més gran, mm, L i D allargada i
diàmetre del molí en m, 𝐽𝐽𝐵𝐵 és la fracció del volum ocupada per les boles i 𝜌𝜌𝑏𝑏 densitat boles en t/m3.

POTÈNCIA DEL MOLÍ:
Es determina al laboratori a escala, i posteriorment es fan probes a pilot plant:
2,65
𝐿𝐿
𝐷𝐷
𝑃𝑃𝑀𝑀 = 1,05𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝐿𝐿𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐷𝐷𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
On PM és la potència del molí en kW, L i D és allargada del molí del moli i diàmetre en m, i el subíndex test
indica els valors determinats al laboratori amb el molí del laboratori.
Una altre expressió per a AG és:
𝑃𝑃𝑀𝑀 = 0,992 𝐿𝐿 𝐷𝐷 2,8 𝜌𝜌𝑐𝑐
L i D en metres, PM és la potència del molí en kW i 𝜌𝜌𝑐𝑐 es la densitat de la càrrega del molí (boles-mineralaigua) en t/m3.

Autogenous (SA) and Semi-Autogenous grinding (SAG)
Quatre diferents mecanismes de reducció de mida s'han identificat en molins autògens:
1. Desgast (attriction). És el desgast de les superfícies relativament llises a causa de la fricció
entre les superfícies en moviment relatiu.
2. Estellat (chipping). Es produeix quan troços són arrencats de la superfície d'una partícula
pels contactes que no són prou vigorosa per trencar la partícula. Desgast i estellat són
essencialment superficials i s'agrupen juntes i comunament identificades com els
processos de desgast (wear processes).
3. Impacte de fractura (impact fracture). Es produeix quan les partícules més petites són
atrapades entre dues partícules grans durant un impacte per col·lisió o moviment de
balanceig.
4. Auto trencament (self breakage). Es produeix quan una partícula es trenca en l'impacte
en caure lliurement al molí.
Les velocitats de trencament i l'espectre de la progènie format durant aquests processos
difereixen considerablement un de l'altre i cada un ha de ser modelats per separat.
5. Un cinquè mecanisme de trencament es produeix en un molí semi-autogen quan les
partícules es veuen afectats per les boles d'acer. Les funcions de fractura i selecció que
descriuen aquest mecanisme es poden modelar d'una manera similar que pel molí de boles.

Autogenous (SA) and Semi-Autogenous grinding (SAG)
A la pràctica tres diferents mecanismes de fractura de sub-processos es modelen: desgast,
fractura d'impacte, i l'auto trencament. Cada un d'ells produeix essencialment diferents
distribucions de mida de la progènie i la funció del trencament apropiada ha de ser utilitzat
per a cada un.
La funció del trencament per desgast A(x;y) es pot mesurar en el laboratori en molins que
contenen només les grans partícules que es desgasten en condicions similars a les que es
troben en els molins de funcionament.
La funció de trencament B(x;y) per al procés de fractura d'impacte pot ser modelat
utilitzant les mateixes estructures de models que es van utilitzar per a la mòlta amb boles.
La funció del trencament per l'auto trencament C(x,y) pot ser modelada usant el mètode
t10 que descriu com una partícula es fractura per impacte usant l'energia d'impacte igual a
l'energia cinètica de la partícula immediatament abans de l'impacte.
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Alliberament de minerals

Introducció
La recuperació de minerals utilitzant les fàbriques mineres i les operacions de concentració es
basa en mètodes on les partícules són separades sobre la base de les seves propietats físiques o
químiques. Els minerals individuals es poden separar per complet només si cada partícula conté
només un mineral. Dos minerals a la mateixa partícula mai es poden separar utilitzant mètodes
de separació física únicament. La separació de minerals en el nivell de partícules es coneix com
l'alliberament, on els minerals individuals són alliberats l'un de l'altre d'una manera física.
Durant la fragmentació hi ha una tendència natural cap a l'alliberament, i les partícules producte
que són més petites que els grans minerals de l’aliment, poden aparèixer com un sol mineral.
Això succeeix quan la partícula està formada totalment dins d'un gra mineral. Òbviament, això
es produeix amb més freqüència si és més petite la mida de partícula, i és impossible quan la
partícula és substancialment més gran que els grans minerals.
Els patrons típics per a la distribució de les partícules en l'espai mida i composició es mostren a
la Figura 1.

Figura 1 Distribucions de l'alliberament d’onze fraccions de mida de un conjunt
de partícules, en un sistema mineral de 2 components. Mesurats per anàlisi
d'imatge.
Els mètodes per modelar aquestes distribucions han de necessàriament bastant complexos, atès
que l'estructura geomètrica de qualsevol mineral no és uniforme i no pot ser descrita per
geometries regulars com per exemple esferes o cubs. Les textures mineralògics tenen
geometries indeterminades, a l'atzar en mida, forma, orientació i posició.
De la mateixa manera les partícules que es generen en les operacions de fragmentació són
irregulars en forma i mida. Així, les partícules estan formades d’unitats individuals que tenen
formes i mides irregulars, i que a més a més són fases minerals amb textura irregular i complexa.
Tot i ser difícil de precisar, és útil considerar que cada mineral té una mida característica que
està d'acord amb la mida dels grans individuals dins la textura. Excepte en les estructures cristal
lines més regulars, no és possible assignar una mida única per a un gra de forma irregular. Tot i
això, el concepte de mida de gra és útil, ja que proporciona una idea de la magnitud a la qual el
material ha de ser reduït per tal d'aconseguir l'alliberament de la fase.
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La mida de gra característica s'ha utilitzat en un sentit semi-quantitatiu durant molts anys en el
processament de minerals, i resta desenvolupada mitjançant l'ús d'una mida d'alliberament com
el paràmetre principal d'un model quantitatiu per a l'alliberament mineral durant la
fragmentació. En moltes textures reals de minerals, la distribució de partícules és com la de la
figura 1, una distribució que es concentra al voltant de la mitjana. El canvi ràpid en aquest
comportament és evidència a partir d’una mida de partícula que és característica amb la textura
mineral, figura 2.

Figura 2. Distribucions de l'alliberament d’onze fraccions de mida de un conjunt
de partícules, en un sistema mineral de 2 components. Mesurats per anàlisi
d'imatge.
Els models d'alliberament que es descriuran són específics per a textures mineralògiques de
només dos minerals: una mena de valor i tots els altres minerals que són presents i que
classifiquem com a minerals ganga. Tot i així les tècniques que s'utilitzen poden ser aplicades a
minerals de múltiples components.
Com a resultat de la fractura es poden presentar dos tipus d’alliberament: intergranular (la zona
entre grans es presenta dèbil i facilita la fractura per aquest espai); i transgranular (la fractura
és per dins dels grans).

Mètode de Gaudin i Wiegel
És un mètode per a l’alliberament transgranular. Les suposicions del mètode són:
1. L’agregat està format per dos minerals
2. Tots dos minerals tenen la mateixa mida de gra cúbic (dG).
3. Els grans estan alineats a l’agregat de manera que les superfícies formen plans
continus.
4. Els grans de les dues espècies estan situats aleatòriament.
5. L’agregat es fractura en partícules de mida uniforme d, amb una retícula de fractura
cúbica situada aleatòriament a l’agregat, i paral·lela a la retícula dels grans.
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Figura 3. Superposició de la retícula de grans a la de fractura.
Sota aquesta base l’alliberament es pot expressar com a ℒ, en funció de la relació de mida de
gra RL i la fracció volumètrica de cada component:
𝑅𝐿 > 1

ℒ=

[(𝑅𝐿 − 1)3 𝐹𝑉 ] + [3(𝑅𝐿 − 1)2 𝐹𝑉 2 ] + [3(𝑅𝐿 − 1)𝐹𝑉 4 ] + [𝐹𝑉 8 ]
[𝑅𝐿 3 ]

𝑅𝐿 < 1

ℒ = 10

3
1
[( +1) log 𝐹𝑉 ]
𝑅𝐿

Aleshores:
L=

ℒ
FV

kg mineral alliberat
[
]
kg mineral

On:
𝑅𝐿 =

𝑑𝐺
𝑑

Per un sistema binari de dos minerals A i B la fracció volumètrica i la llei es relacionen com;

𝐹𝑉𝐴

𝑙𝑙𝑒𝑖 𝐴
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡
𝐴
=
𝑙𝑙𝑒𝑖 𝐴
1 − 𝑙𝑙𝑒𝑖 𝐴
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡 𝐴 + 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡 𝐵

𝑚3 𝐴
[ 3
]
𝑚 (𝐴 + 𝐵)

La distribució Beta per a l'alliberament mineral
Per descriure un conjunt de partícules de la mateixa mida que tenen una distribució de la llei de
mineral, quatre paràmetres, com a mínim, són necessaris per a proporcionar una descripció del
conjunt. Aquests són la llei mitja, la dispersió de la llei i, la fracció de partícules que contenen
només un sol mineral o estèril. Les dues últimes quantitats es refereixen als extrems alliberats
de la distribució.
Els següents símbols s'utilitzen per representar els quatre paràmetres:
ḡ = llei mitja de mineral (expressada com a fracció de massa)
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σg = desviació estàndard respecte a la mitjana
L0= Fracció de massa de ganga alliberada.
L1= Fracció de massa mineral alliberat.
El conjunt de partícules es conceptualitzen com tres grups; partícules alliberades de ganga,
partícules alliberades de mineral i la resta de les partícules que són tots mescles dels dos
minerals. La distribució de llei mineral respecte aquest tercer grup es diu la distribució interior
de llei i la funció de distribució beta s'utilitza com un model. La massa diferencial o densitat de
distribució per la llei és:
𝑝(𝑔) = (1 − 𝐿0 − 𝐿1 )

𝑔𝛼−1 (1 − 𝑔)𝛽−1
𝐵(𝛼, 𝛽)

𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑑𝑒 0 < 𝑔 < 1

α i β són dos paràmetres que caracteritzen la distribució, i B(α,β) és la funció de Beta:
1

∫ 𝑔𝛼−1 (1 − 𝑔)𝛽−1 𝑑𝑔 = 𝐵(𝛼, 𝛽)
0

La mitjana de la distribució interior (llei mitja sense considerar els valor L0 i L1) ve donada per
1
𝑀

ḡ =∫ 𝑔
0

𝑔𝛼−1 (1 − 𝑔)𝛽−1
𝐵(𝛼 + 1, 𝛽)
𝛼
𝑑𝑔 =
=
𝐵(𝛼, 𝛽)
𝐵(𝛼, 𝛽)
𝛼+𝛽

La variància de la distribució interior es defineix com:
1

(𝜎 2 )𝑀 = ∫ (𝑔 − ḡ𝑀 )2
0

𝑔𝛼−1 (1 − 𝑔)𝛽−1
𝑑𝑔
𝐵(𝛼, 𝛽)

Els paràmetres α i β estan relacionats amb la mitja i la variància mitjançant les expressions:
𝛼 = ḡ𝑀 𝛾

𝛽 = (1 − ḡ𝑀 )𝛾

on ϒ ve donada per:
𝛾=

ḡ𝑀 − (ḡ𝑀 )2 − (𝜎 2 )𝑀
(𝜎 2 )𝑀

Tant α com β han de ser números positius i per tant s’imposa un límit superior en la variància de
la distribució.
La distribució de massa acumulada ve definida com:
𝑃 (𝑔) = 𝐿0 + (1 − 𝐿0 − 𝐿1 ) 𝐼𝑔 (𝛼, 𝛽)
on Ig(α,β) és la funció beta incompleta i es defineix com:
𝑔

𝐼𝑔 (𝛼, 𝛽) = ∫
0
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La distribució Beta és prou flexible com per representar la distribució de lleis reals d'una manera
realista. Quan α=β la distribució és simètrica respecte la llei és g = 0,5. A la pràctica les
distribucions de llei en minerals reals són generalment asimètrica, ja que la llei mitjana de les
espècies minerals útils sol ser molt baixa. La funció de distribució beta es mostra a la figura 3 per
a tres combinacions dels paràmetres de α i β, expresats com a desviació estandar. Aquestes
distribucions resten graficades com a diferencials i acumulades. En la distribució acumulativa, el
mineral alliberat en cada extrem de la distribució (L0 i L1) és representat per les discontinuïtats
verticals en g=0 i g=1.
Cal observar com els canvis en la corba diferencial de la distribució en forma de campana a forma
d'u, passa quant la variància de la distribució interna varia de 0,1 (gràfic inferior) a 0,3 (gràfic
superior). Aquesta informació és un requisit essencial per a la descripció de les distribucions
d'alliberament minerals per a diferents mides de partícula.

Figura 4 La funció de distribució beta com a descripció de l’allliberament per a una mida
de partícula. Tres casos es mostren amb valors de la variable (σ2)M. Els canvis en la corba
diferencial de la distribució en forma de campana a forma d'u, amb l’augment de la
variància.

Quan la mida de partícula és més gran que la mida del gra mineral dins la mena, la majoria de
les partícules es mostren aprop de la llei de valor mig, i la distribució és en forma de campana.
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D'altra banda, quan la mida de partícula és menor que la mida del gra mineral, hi ha moltes més
partícules alliberades i gairebé alliberades, i aleshores la funció de distribució Beta reflecteix
aquesta tendència, i es mostra en forma d’u.
A la pràctica és comú representar el material alliberat en termes de la fracció del mineral
disponible que és alliberat:
ℒ1 = ḡ 𝐿1

ℒ0 = (1 − ḡ) 𝐿0

Representació gràfica de la distribució beta de l'alliberament
La funció diferencial o de densitat de la distribució no és útil pel treball pràctic. No hi ha manera
de representar el mineral alliberat en cada extrem a la distribució diferencial amb la distribució
beta. Aquesta deficiència es pot superar mitjançant l'ús de la distribució acumulativa, on en els
extrems possem els alliberats com a esgraons verticals, o com un histograma que mostra la
distribució de partícules en un nombre finit de classes de llei. Les tres distribucions a la figura 3
es mostren com a histogrames a la figura 5.

Figura 5 La distribució de l'alliberament de la figura 3 es mostra com
histogrames respecte a les classes de llei.

Ara la llei mitja de partícules en la conjunt és:
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ḡ = ∑ 𝑔𝑖 𝑝𝑖 (𝑔)
𝑖=1

Una fórmula alternativa basada en la distribució acumulada és:
1

ḡ = ∫ 𝑔 𝑝(𝑔) 𝑑𝑔
0

Aquesta integral es pot calcular numèricament.

Caracterització de la textura mineralògica amb anàlisi d'imatge
Els minerals són alliberats de la roca mitjançant la mòlta. Les operacions de molta són en general
no selectives en el sentit que les fractures que indueixen a la roca no mostren cap correlació
amb la textura mineralògica del mineral (alliberament transgranular). Les operacions de
trituració i mòlta poden considerar-se com la superposició d'una xarxa de fractures a través de
la complexa textura mineralògica del mineral. La xarxa de fractures determina la distribució de
mides que es produeix en la trituració. La relació entre la xarxa de fractures i la textura
mineralògica determina com es distribueixen les fases minerals entre les partícules després de
la fractura.
Els models quantitatius que es poden utilitzar no són fàcils de desenvolupar. Qualsevol model
d'alliberament ha de començar amb alguna descripció quantitativa de la textura mineralògica
del mineral. No és fàcil, perquè la textura del mineral és sempre complexa, en el sentit
geomètric. L'eina més eficaç per a la caracterització quantitativa de textura és l'anàlisi d'imatges.
Les mostres de mineral han de ser seccionades i polides. La secció s’examina mitjançant
microscòpia òptica o electrònica. Aquestes imatges digitals s’analitzen utilitzant programari
d'anàlisi d'imatge.
Com la textura dels minerals és irregular, la seva construcció geomètrica només es pot
caracteritzar en termes estadístics. Això requereix de moltes observacions individuals. Les
propietats més útils per observar són aquells que donaran alguna mesura de la naturalesa de les
partícules que es formen durant la mòlta. No és possible saber per endavant com un mineral es
fragmentarà durant les operacions de trituració i molta. La mida i la forma de les partícules i dels
seus grans es caracteritzen pel mètode de les interseccions lineals, que es determina mitjançant
el mesurament de moltes longituds d'intercepció a través de les partícules.

Diagrama d'Andrews-Mika
Aquests diagrames mostren quin tipus de partícules es genera quan una partícula trenca en un
ambient de mòlta.
La mida de les partícules i la llei han de ser les coordenades internes per descriure l'alliberament
de minerals, el vector x de coordenades per un mineral de dos components seria:
x = (g,dp)
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On dp representa la mida de partícula i g la llei de la partícula. La matriu de fractura de la partícula
x’ a partícules x més petites, seria:
b(x;x’) = b(g,dp;g’,dp’)
Qualsevol partícula la podem possar en un pla on hi representem la llei i la mida (figura 6). Les
partícules inicials es fragmentaran en aquest espai de dues dimensions. Una partícula inicial en
el punt A en la figura 5, es trenca i les partícules trencades no poden aparèixer en qualsevol punt
en l'espai, està restringit per les limitacions físiques.

Figura 6. Diagrama d'Andrews-Mika per als tres casos: la mida de partícula
inicial>mida d’alliberament; mida de partícula inicial=mida de l'alliberament; i
de la mida de partícula inicial<mida d'alliberament (Font: King 2001).

És evident que la inicial ha d’estar per sobre, i les fragmentades han de complir la llei de la
conservació de volum de la fase. Això vol dir que cap partícula fragmentada pot tenir un major
volum de mineral que el volum de la inicial. Aquesta restricció condueix a dues desigualtats:
g Vp ≤ g’ V’p
(1-g) Vp ≤ (1-g’) V’p
on Vp és el volum de la partícula fragmentada i Vp’ el volum de la partícula inicial. Atès que les
partícules que es produeixen durant la trituració són més o menys geomètricament similars,
aquestes desigualtats es poden escriure aproximadament com
g dp3 ≤ g’ d’p3
(1-g) dp3 ≤ (1-g’) d’p3
Aquestes desigualtats defineixen dues regions R i R’ a l'espai de fase de la figura 6. Aquests
diagrames s’anomenen diagrames Andrews-Mika. La regió R és la regió possible, i mostra on les
partícules fragmentades poden aparèixer, i el punt A indica la partícula inicial. Els límits
representats per BF i CG en el diagrama representen a la regió possible.
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Quan la partícula original és més petit que la mida de gra del mineral, com es mostra a la imatge
D de la figura 7, la partícula sol contenir només una única regió de mineral i una sola regió de la
ganga.

Figura 7. Imatges que mostren una textura típica mineralògica. A és una secció de tota
la mostra, 8 mm d’ample aprox. B és una secció a través d'una sola partícula de la fracció
de 950-1180 micres. C és de 212-300 micres. D és de 53-75micres.

Això no és cert quan la partícula és significativament més gran que la mida de gra mineral,
aleshores dos casos es poden distingir:
1. La mida de la partícula és comparable a la del mida de gra.
2. La mida de la partícula és molt més gran que la mida del gra.
Aquestes situacions es mostren en les imatges B i C, respectivament, de la figura 7. La textura
sembla canviar d'una mida a un altre, però és només la textura aparent que canvia, la textura
general és la mateixa. Aquestes propietats geomètriques de textures afecten als límits de les
regions possibles, figura 8.
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Figura 8. Imatges que mostren textures mineralògiques.
Aleshores les regions possibles per aquesta situació poden ser definides com:
g dpδ ≤ g’ d’pδ
(1-g) dpδ ≤ (1-g’) d’pδ
On δ≤3, i varia amb la mida de les partícules. Un model per a aquesta variació és:
𝑥

𝐷𝑙𝑖𝑏
𝛿 = 𝑚í𝑛𝑖𝑚 [𝛿0 ( ′ ) , 3]
𝑑𝑝
On:
Dlib; és la mida de l’alliberament pel mineral. Pel cas d’p≤Dlib és més o menys igual a la de
la mida de partícula en què el mineral comença a alliberar-se de manera significativa
quan es tritura.
x; és un paràmetre que és aproximadament 0,5.
El límit superior és δ=3 i representa la llei de conservació de volum de fase i no es pot
sobrepassar.
La simetria de la textura és també un factor important en la fixació dels límits de les regions
possibles. Una textura simètrica és quan les diferents fases minerals no poden distingir-se per
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factors geomètrics. La textura asimètrica més comuna és aquella en la qual els grans d'un
mineral estan incrustats en una fase més o menys contínua d'un altre mineral.
Per tenir en compte aquest efecte l'exponent pot ser diferent per al mineral i la ganga. Per tant
les desigualtats s'escriuen:
g dpδu ≤ g’ d’pδu
(1-g) dpδl ≤ (1-g’) d’pδl
El factor d'asimetria de la textura és la relació;
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑’𝑎𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎 =

𝛿𝑢
𝛿𝑙

Quan la mida de la partícula abans de trencar és molt més gran que la mida Dlib, i quan la
partícula trencada també és més grans que Dlib, la fragmentada conserva la composició original
o en la majoria serà només lleugerament menor o lleugerament més gran que la composició de
la partícula original. La regió possible R és més petita i una aproximació als límits és:
0.2

𝑔𝑢 ≤ 𝑚à𝑥𝑖𝑚

[𝑔′

𝑑′ 𝑝
( )
𝑑𝑝

𝛿

𝐷𝑙𝑖𝑏 𝑢
, 𝑔′ (
) ]
𝑑𝑝

0.2

𝑑′ 𝑝
1 − 𝑔𝑙 ≤ 𝑚à𝑥𝑖𝑚 [(1 − 𝑔′ ) ( )
𝑑𝑝

𝛿

𝐷𝑙𝑖𝑏 𝑙
, (1 − 𝑔′) (
) ]
𝑑𝑝

On gu i gl són els límits superior i inferior de llei respectivament. Els paràmetres poden ser
estimats amb proves de fragmentació.

Estructura interna del diagrama Andrews-Mika
El diagrama d'Andrews-Mika no és suficients per definir com es distribueixen els partícules
fragmentades quan l’original es trenca. L'estructura interna del diagrama conté aquesta
informació, i un model útil per a aquesta estructura interna es la distribució beta.
El model es basa en la suposició que el conjunt de partícules fragmentades a qualsevol mida
tindrà una distribució beta pel que fa a la llei de partícula.
1. Per fragmentades amb mida no gaire per sota de la original, la distribució serà en forma
de campana al voltant de la llei de partícula original.
2. Si les fragmentades estan molt més per sota de la mida original, les partícules és mostren
més alliberades, i la distribució és mostra en forma d'u.
La distribució beta proporciona un bon model per a aquest tipus de comportament, i el canvi de
la forma de campana a la forma d'u es modela per la variància. Però la distribució beta no té en
compte el material completament alliberat en g=0 i g=1.
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Figura 9. Ús de la distribució Beta per modelar l'estructura interna del diagrama
d'Andrews-Mika.
En qualsevol nivell horitzontal en el diagrama d'Andrews-Mika hi ha els límits de la regió. Com
es mostra a la línia AB de la figura 9, no hi ha partícules alliberades en aquest cas i la distribució
total ve donada per la distribució beta interior, que només s'estén des d'A a B.
En mides de partícules en què almenys un dels límits de la regió possible és en una de les
posicions g=0 o g=1, les partícules alliberades són presents. Cal calcular quina fracció de la
població de partícules apareix com partícules alliberades en g=0 o g=1.
Un mètode per aconseguir això a la distribució beta es basa en que els límits de la regió assolible
s'estenen més enllà g=0 i g=1, com es mostra a les figures 10.

Figura 10. Ús de la distribució beta dins l’estructura del diagrama d’Andrews-Mika. Cas
de l’esquerra quan hi ha ganga alliberada, i cas de la dreta amb ganga i mineral alliberat.
Aquesta situació es resolt amb un canvi de variable:
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𝜒(𝑔) =

𝑔 − 𝑔𝑙
𝑔𝑢 − 𝑔𝑙

Aleshores la distribució beta està en el rang 𝜒=0 a 𝜒= 1.
La variància de la distribució beta augmenta a mesura que disminueix la mida de les partícles
fragmentades, ja que reflecteix la major tendència a l'alliberament. Hi ha canvis en la distribució
interna de la forma de campana a la forma d'u a mesura que augmenta la variància.
La variància de la distribució també es veu influïda per la llei de la partícula abans de trencar.
Quan aquesta té una llei al voltant de 0.5, les lleis del les fragmentades es poden extendre més
fàcilment en el rang de g=0 a g=1, que quan la partícula abans de trencar té una llei més caps als
extrems.
La variació en la variància de la distribució de les partícules fragmentades es modela com:
𝜎 2 = 𝑔′ (1 − 𝑔′ )𝑓(𝑑𝑝 )
On;
𝑓(𝑑𝑝 ) =

1
1+(

𝑑𝑝 𝜆
)
𝐷𝑙𝑖𝑏

La funció f(dp) és en forma de “S” en l'interval de 0 a 1. Aquesta funció té la major variació quan
dp està a prop de la mida d'alliberament. Operant equacions:
𝛾=

1 − 𝑓(𝑑𝑝 )
𝑓(𝑑𝑝 )

Els paràmetres de la distribució interna han de ser escollits de manera que es compleixi que la
llei mitjà de la distribució beta de les partícules fragmentades sigui igual a la llei de la partícula
sense trencar o original:
𝑔𝑢

ḡ𝑀 = ∫

𝑔𝑙

𝑔
𝑔′ − 𝐿1
𝑔 𝑝 ( ; 𝑔′ , 𝑑′ 𝑝 ) 𝑑𝑔 =
𝑑𝑝
1 − 𝐿1 − 𝐿0

Els dos paràmetres de la distribució interna es calculen a partir de:
𝛼 𝑀 = ḡ𝑀 𝛾
𝛽 = (1 − ḡ𝑀 ) 𝛾
𝑀

De fet, aquetes equacions només són valides si el procés de fractura és a l'atzar i no hi ha
preferencial d'una o altra de les fases minerals.

Fractura no aleatòria
Quan el patró de fractura durant la trituració no és independent de la textura mineralògica, el
procés de fractura es considera que és no aleatòri.
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S'ha avançat considerablement en l'última dècada en la quantificació dels efectes de la fractura
no aleatòria quan es veu influenciada per la composició mineralògica i la textura de la partícula
primària. Sis efectes de fractura no aleatòries independents han identificat quan les partícules
de fases múltiples es trenquen:
1. Trencament selectiu. Això passa quan les diferents fases minerals tenen fragilitat
desigual. Els minerals més fràgils trenquen més fàcilment, i en conseqüència les
partícules que tenen un contingut major de la fase més fràgil, aleshores tindran una taxa
específica major de trencament. Aquest fenomen no influeix en la naturalesa del
diagrama d'Andrews-Mika de manera directe.
2. Trencament diferencial. Quan la distribució de la mida de les fragmentades d'una única
etapa de trencament estan influenciades per la composició de la partícula de original.
3. Trencament preferencial. Això passa quan una escletxa s’exten amb més freqüència en
una de les fases minerals.
4. Fractura fase-límit. Això passa quan les esquerdes tenen una tendència significativa a
moure al llarg dels límits de la interfase en lloc de a través de les fases.
5. Alliberament pel despreniment. Això passa quan els grans minerals estan poc units a la
partícula original i es desprenen fàcilment.
6. Fractura per regió. Això passa quan la regió alterada entre dos minerals diferents de la
partícula es fractura preferencial. Això condueix a més partícules i més petites de la regió
límit entre fases, i per tant a un menor alliberament entre les partícules més petites. Les
partícules més grans que s'originen preferentment des de l'interior de les fases minerals
estan més alliberades.
Aquest és un fenomen complex i no hi ha models quantitatius per descriure l'efecte.
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TEMA 3. Simulació i modelització de
classificació volumètrica de minerals

CLASSIFICACIÓ VOLUMÈTRICA
Objectius de la classificació volumètrica són:
•A les plantes de fragmentació, sostreure els materials prou fins a l'acció de les
fragmentadores per permetre augmentar la capacitat d'aquests equips.
•A les plantes de concentració, proporcionar una sèrie de productes de dimensions
calibrades per permetre que els equips de concentració assoleixin taxes de
separació superiors.
•En determinats tipus de plantes, els productes acabats han de satisfer unes
exigències quant a especificacions granulomètriques.

Per aconseguir aquests objectius és necessària la classificació volumètrica, que,
segons les dimensions dels sòlids minerals, es pot realitzar de les maneres
següents:
•Classificació per via directa o garbellament (screening). Utilitza unes obertures
de dimensions i formes donades. Aquest mètode és vàlid per a granulometries, en
general, superiors a 0,2-0,5 mm.
•Classificació per via indirecta (classification). Es basa en la sedimentació
diferencial dels sòlids en un fluid. S'utilitza en un camp granulomètric comprès entre
2 mm i algunes micres.

MODELITZACIÓ GARBELLAMENT (SCREENING)

SCREENING: relació partícula-obertura
La probabilitat que una partícula passi a través del garbell ha estat mostrada per Gaudin per a
partícules esfèriques i forats quadrats amb l'expressió:
2
𝐷𝐷𝐴𝐴 − 𝑑𝑑𝑝𝑝
𝑝𝑝 =
𝐷𝐷𝐴𝐴 + 𝐷𝐷𝑊𝑊
On DA, DW i dp són la mida del forat de la malla. l’espai entre forats consecutius i mida de
partícula.
Mogensen considera la inclinació (Ɵ) del screen i proposa l'expressió de probabilitat:
𝐷𝐷𝐴𝐴 + ∅𝐷𝐷𝑊𝑊 − 𝑑𝑑𝑝𝑝 𝐷𝐷𝐴𝐴 + 𝐷𝐷𝑊𝑊 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜃𝜃 − 1 − ∅ 𝐷𝐷𝑊𝑊 − 𝑑𝑑𝑝𝑝
𝑝𝑝 =
𝐷𝐷𝐴𝐴 + 𝐷𝐷𝑊𝑊 𝐷𝐷𝐴𝐴 + 𝐷𝐷𝑊𝑊 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜃𝜃
On φ es troba interpolant a la taula:
𝑑𝑑𝑝𝑝
∅
𝐷𝐷𝐴𝐴
0,2 0,3
0,15 0,4
0,10 0,6
0,05 0,8

Problemes 1 i 2

SCREENING: cinètica
Després de n intents o rebots, la massa que no ha passat l’screen, M, respecte a la que hi
havia al principi, MI, serà:
𝑀𝑀
= 1 − 𝑝𝑝 𝑛𝑛
𝑀𝑀𝐼𝐼
On p és la probabilitat de pas.
Com també sabem que la cinètica de pas és de primer ordre:
𝑑𝑑𝑑𝑑
= −𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑑𝑑𝑑𝑑
Que resolen resulta:
𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝐼𝐼 𝑒𝑒 −𝑘𝑘𝑘𝑘
Igualant les dues expressions resulta:
𝑒𝑒 −𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1 − 𝑝𝑝 𝑛𝑛
𝑛𝑛
Si el número d’intents per unitat de temps és constant: = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐, podem calcular k:
𝑡𝑡
−𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑛𝑛 ln 1 − 𝑝𝑝
𝑛𝑛
𝑘𝑘 = − ln 1 − 𝑝𝑝
𝑡𝑡

SCREENING: cinètica
Miwa considera el número de intents constant per unitat de longitud, NL;
𝑛𝑛
𝑁𝑁𝐿𝐿 =
𝐿𝐿
Aleshores a la funció de probabilitat:
𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝐼𝐼 1 − 𝑝𝑝

𝐿𝐿 𝑁𝑁𝐿𝐿

= 𝑀𝑀𝐼𝐼 1 −

𝐷𝐷𝐴𝐴 − 𝑑𝑑𝑝𝑝
𝐷𝐷𝐴𝐴 + 𝐷𝐷𝑊𝑊

2 𝐿𝐿 𝑁𝑁𝐿𝐿

Si definim com dp = 𝑑𝑑50 el cas en que la massa sobre l’screen és el 50% de la inicial:
Quedarà:

0,5 =

𝑀𝑀
𝐷𝐷𝐴𝐴 − 𝑑𝑑50
= 1−
𝐷𝐷𝐴𝐴 + 𝐷𝐷𝑊𝑊
𝑀𝑀𝐼𝐼

2 𝐿𝐿 𝑁𝑁𝐿𝐿

𝐷𝐷𝐴𝐴 − 𝑑𝑑50
ln 0,5 = 𝐿𝐿 𝑁𝑁𝐿𝐿 𝑙𝑙𝑙𝑙 1 −
𝐷𝐷𝐴𝐴 + 𝐷𝐷𝑊𝑊
Podem fer la següent aproximació:

2

𝐷𝐷𝐴𝐴 − 𝑑𝑑50
𝑙𝑙𝑙𝑙 1 −
𝐷𝐷𝐴𝐴 + 𝐷𝐷𝑊𝑊

2

𝐷𝐷𝐴𝐴 − 𝑑𝑑50
≅−
𝐷𝐷𝐴𝐴 + 𝐷𝐷𝑊𝑊

𝑀𝑀
𝑀𝑀𝐼𝐼

2

= 0,5

SCREENING: cinètica
Aleshores:

On aïllant:

ln 0,5 ≅ − 𝐿𝐿 𝑁𝑁𝐿𝐿
𝑑𝑑50 = 𝐷𝐷𝐴𝐴 −

𝐷𝐷𝐴𝐴 − 𝑑𝑑50
𝐷𝐷𝐴𝐴 + 𝐷𝐷𝑊𝑊

2

0,833 𝐷𝐷𝐴𝐴 + 𝐷𝐷𝑊𝑊
𝐿𝐿 𝑁𝑁𝐿𝐿

El valor de NL inclou la vibració (amplitud i freqüència) i altres variables relatives a l’screen.

Problemes 1 i 2

SCREENING: funcions de partició o classificació
Si considerem el cas.
Si fem balanç de massa:
𝑊𝑊 𝐹𝐹 = 𝑊𝑊 𝑜𝑜 + 𝑊𝑊 𝑢𝑢
𝑊𝑊 𝐹𝐹 𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹 = 𝑊𝑊 𝑜𝑜 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑜𝑜 + 𝑊𝑊 𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑢𝑢

Aplicant la funció de classificació o partició,
resulta:
𝑊𝑊 𝐹𝐹 𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹 𝑐𝑐(𝑑𝑑𝑑𝑑) = 𝑊𝑊 𝑜𝑜 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑜𝑜
𝑊𝑊 𝐹𝐹 𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹 (1 − 𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 ) = 𝑊𝑊 𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑢𝑢

Aleshores també sabem que:
𝑊𝑊 𝑢𝑢 = � 𝑊𝑊 𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑢𝑢 = � 𝑊𝑊 𝐹𝐹 𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹 (1 − 𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 )
𝑖𝑖

𝑖𝑖

𝑖𝑖

𝑖𝑖

𝑊𝑊 𝑜𝑜 = � 𝑊𝑊 𝑜𝑜 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑜𝑜 = � 𝑊𝑊 𝐹𝐹 𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹 𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑
Aïllant i definim:

� 𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹
𝑖𝑖

𝑊𝑊 𝑜𝑜
𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝐹𝐹 = 𝛾𝛾𝑠𝑠
𝑊𝑊

SCREENING: funcions de partició o classificació
Aleshores:

𝑊𝑊 𝐹𝐹 𝐹𝐹
𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹 𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑜𝑜 𝑝𝑝𝑖𝑖 𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 =
𝑊𝑊
∑𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹 𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐹𝐹
𝐹𝐹
𝑊𝑊
𝑝𝑝
𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑖𝑖
𝑢𝑢
𝐹𝐹
𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑖𝑖 𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 =
𝑊𝑊
∑𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹 (1 − 𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 )
𝑝𝑝𝑖𝑖𝑜𝑜

Aïllant i definim

𝑊𝑊 𝑜𝑜
𝑊𝑊 𝐹𝐹

= 𝛾𝛾𝑠𝑠 :

𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹 𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑
=
1 − 𝛾𝛾𝑠𝑠
𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹 𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑢𝑢
𝑝𝑝𝑖𝑖 =
𝛾𝛾𝑠𝑠
𝑝𝑝𝑖𝑖𝑜𝑜

Screening: Karra model
V.K. Karra, CIM Bulletin, April 1979 pp. 168-171

Definició de variables:
W F és el flux d’alimentació [t/h].
PF(x) és la massa acumulada a l’alimentació per la mida x.
�
PF x és la massa acumulada inversa de l’alimentació a la mida x.
pF(x) és la massa diferencial de l’alimentació a la mida x.
h és l’obertura de malla [mm].
dW és el gruix entre obertures [mm].
θ és l’angle d’inclinació del garbell.
ρB és la densitat global de l’alimentació [kg/m3].
Càlcul de l’obertura projectada hT [mm]:
ℎ𝑇𝑇 =

ℎ + 𝑑𝑑𝑤𝑤 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑑𝑑𝑤𝑤

Screening: Karra model
Factor A de capacitat bàsica:

𝐴𝐴 =

𝐴𝐴′ .% à𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑂𝑂𝑂𝑂

% à𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =

ℎ2
ℎ+𝑑𝑑𝑤𝑤 2

𝑂𝑂𝑂𝑂 = 21,5 log ℎ + 37

· 100 (per a obertures quadrades)

𝐴𝐴′ = 12,13 ℎ0,32
− 10,3
𝑇𝑇
′
𝐴𝐴 = 0,34 ℎ 𝑇𝑇 + 14,41

si hT < 51 mm
si hT ≥ 51 mm

𝐵𝐵 = 1,6 − 1,2𝑃𝑃� 𝐹𝐹 ℎ 𝑇𝑇
𝐵𝐵 = 4,275 − 4,25𝑃𝑃� 𝐹𝐹 ℎ 𝑇𝑇

𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑃𝑃� 𝐹𝐹 ℎ 𝑇𝑇 ≤ 0,87
𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑃𝑃� 𝐹𝐹 ℎ 𝑇𝑇 > 0,87

Factor B de mides grans:

Factor C de mides petites:
𝐶𝐶
𝐶𝐶
𝐶𝐶
𝐶𝐶

= 0,7 + 1,2 𝑃𝑃𝐹𝐹 0,5ℎ 𝑇𝑇
= 2,053 𝑃𝑃𝐹𝐹 0,5ℎ 𝑇𝑇 0,564
= 3,35 𝑃𝑃𝐹𝐹 0,5ℎ 𝑇𝑇 1,37
= 5,0 𝑃𝑃𝐹𝐹 0,5ℎ 𝑇𝑇 − 1,5

𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑃𝑃𝐹𝐹 0,5ℎ 𝑇𝑇 ≤ 0,3
0,3 < 𝑃𝑃𝐹𝐹 0,5ℎ 𝑇𝑇 ≤ 0,55
0,55 < 𝑃𝑃𝐹𝐹 0,5ℎ 𝑇𝑇 ≤ 0,8
𝑃𝑃𝐹𝐹 0,5ℎ 𝑇𝑇 > 0,8

Screening: Karra model
Factor D de malla:
𝐷𝐷 = 1,1 − 0,1𝑆𝑆
On S és la malla, S=1 per a la malla de dalt de tot, S=2 per la segona, ...
Factor E de garbellat humit (quan és dutxat amb aigua):
𝑇𝑇 = 1,26ℎ 𝑇𝑇 (en mm)
𝐸𝐸 = 1
𝐸𝐸 = 𝑇𝑇
𝐸𝐸 = 1,5 + 0.25𝑇𝑇
𝐸𝐸 = 2,5
𝐸𝐸 = 3,25 − 0,125𝑇𝑇
𝐸𝐸 = 4,5 − 0,25𝑇𝑇
𝐸𝐸 = 2,1 − 0,05𝑇𝑇
𝐸𝐸 = 1,5 − 0,0125𝑇𝑇
𝐸𝐸 = 1,35 − 0,00625𝑇𝑇
𝐸𝐸 = 1,15

Factor F de densitat:

𝐹𝐹 =

𝜌𝜌𝐵𝐵
1600

si T<1
si 1≤T<2
si 2≤T<4
si 4≤T<6
si 6≤T<10
si 10≤T<12
si 12≤T<16
si 16≤T<24
si 24≤T<32
si T>32

Screening: Karra model
Factor GC de capacitat per a mides properes:
𝐺𝐺𝐶𝐶 = 0,975 1 − 𝑃𝑃𝐹𝐹 1,25ℎ 𝑇𝑇 + 𝑃𝑃𝐹𝐹 0,75ℎ 𝑇𝑇

Capacitat teòrica de transmissió a fins Th [t/h]:
𝑇𝑇𝑇 = 𝐴𝐴. 𝐵𝐵. 𝐶𝐶. 𝐷𝐷. 𝐸𝐸. 𝐹𝐹. 𝐺𝐺𝐶𝐶 . À𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

L’àrea de garbellat en [m2].
Coeficient K:

𝐾𝐾 =

𝑊𝑊𝐹𝐹 .𝑃𝑃𝐹𝐹 ℎ𝑇𝑇
À𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

𝐴𝐴.𝐵𝐵.𝐶𝐶.𝐷𝐷.𝐸𝐸.𝐹𝐹

Àrea de garbellat [m2]:

À𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 =

Càlcul de d50 [mm]:

𝑑𝑑50 = ℎ 𝑇𝑇 .

𝐺𝐺𝐶𝐶

𝐾𝐾 0,148

𝑊𝑊 𝐹𝐹 .𝑃𝑃𝐹𝐹 ℎ𝑇𝑇
𝐴𝐴.𝐵𝐵.𝐶𝐶.𝐷𝐷.𝐸𝐸.𝐹𝐹

0,511

Screening: Karra model
Eficàcia del garbell (model Rosin-Rammler):
𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑖𝑖 = 1 − 𝑒𝑒

−0,693

𝑑𝑑𝑖𝑖 5,846
𝑑𝑑50

Eficàcia de fins simulada ES:

𝐸𝐸𝑆𝑆 =

∑𝑖𝑖 1−𝑐𝑐𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹
𝑃𝑃𝐹𝐹 ℎ

Factor d’utilització d’àrea AUF:

AUF =

WF .PF (h).ES
Th

Si AUF = 1, treballa bé.
Si AUF > 1, està sobrecarregat.
Si AUF < 1, està subcarregat.

(fracció de massa que no passa la malla)

GARBELLAMENT AMB EL MODEL DE KARRA

Càlcul:

hT =

23.04590425

hT < 51 mm

B=

1.489514049

INV PF(hT) =
F

0.85582162
1
1.174772698
1.685393258

P (0.5hT) =

Gc =

0.69959611

PF(0.75hT) =

0.520

PF(hT) =

0.908

d50 =

24

mm

5
1
3
20
68.5
1

mm
m
m
º
%

Densitat =

2700

kg/m3

WF =

250

t/h

0.092

C=
D=
E=
F=

K=

DA =
DW =
A=
L=
θ=
Area oberta =
Malla =

22.251086 mm

A=

Th =

Obertura
Gruix acer
Ample
Llarg
Inclinació

0.130

T = 28.036368 mm

122.0802328 t/h
1.300749401
14.97262476 mm

PF(1.25hT) =

0.997

di [mm]
31.104
25.920
21.600
18.000
15.000
12.500
10.417
8.681
7.234

miA
0.000
0.011
0.109
0.247
0.255
0.176
0.100
0.052
0.049
1.000

Acumulada
1.000
0.988
0.879
0.632
0.377
0.201
0.101
0.049
0.0000

Karra
c(di)
1.0000
1.0000
0.9976
0.8718
0.5037
0.2125
0.0783
0.0274
0.0094

mG
8.13001E-05
0.01148684
0.109192118
0.215199386
0.12839193
0.037473308
0.007835756
0.001417099
0.00046263
0.511540366

GROSSOS
miG
0.0001589
0.0224554
0.2134575
0.420689
0.2509908
0.0732558
0.015318
0.0027703
0.0009044
1

Acumulada
0.999841068
0.977385676
0.763928195
0.343239233
0.092248425
0.018992607
0.003674645
0.000904387
0

W O = 127.88509 t/h
PF(h) =
AUF =

0.961
1.000284

FINS
mF
miF
0
0
2.46476E-10 5.04599E-10
0.000265371 0.000543281
0.031654427 0.064804591
0.12652215 0.259022735
0.138856205 0.284273654
0.092297831 0.188956926
0.050285842 0.102947795
0.048577808 0.099451018
0.488459634
1

Acumulada
1
0.999999999
0.999456718
0.934652128
0.675629393
0.391355739
0.202398813
0.099451018
0

W U = 122.1149084 t/h

SCREENING: Simple kinetic model
Diferenciem dues regions:
- Crowded region: màxim pas de material a través de la malla.
- Separated region: zona de poc pas de material.

SCREENING: Simple kinetic model
CROWDED REGION:
Definim:
wi(l) = flux de massa per unitat d’amplada d’screen de mida “i” que flueix per sobre la malla a
la distància “l”, en kg/m s (seria una massa diferencial).
Si W(l) és el total de massa que flueix per sobre la malla a la distància “l” (seria massa total), en
kg/m s:
𝑤𝑤𝑖𝑖 𝑙𝑙 = 𝑊𝑊 𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑖𝑖 (𝑙𝑙)
On pi(l) és la massa diferencial de mida “i” a la distància “l” a sobre la malla.

La velocitat de transmissió o pas a través de la malla d’una partícula de mida “i” seria r(dpi), en
kg/m2 s, i la podem formular com:
𝑑𝑑𝑤𝑤𝑖𝑖 (𝑙𝑙)
= −𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑1
𝑑𝑑𝑑𝑑

r(dpi) és constant al llarg del garbell només depèn de la mida “i”.

SCREENING: Simple kinetic model
Integrant:
𝑙𝑙

𝑙𝑙

� 𝑑𝑑𝑤𝑤𝑖𝑖 𝑙𝑙 = � −𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑1 𝑑𝑑𝑑𝑑
0

0

𝑤𝑤𝑖𝑖 𝑙𝑙 − 𝑤𝑤𝑖𝑖 0 = −𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑1 l

Com en el punt d’alimentació, la massa a sobre el garbell serà la que entra al garbell:
𝑊𝑊 𝐹𝐹 𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹
𝑤𝑤𝑖𝑖 0 =
𝑏𝑏
F
On b és l’amplada de l’screen, W el flux alimentació i piF la massa diferencial de mida “i” a
l’alimentació. Substituint:
𝑊𝑊 𝐹𝐹 𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹
= −𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑1 l
𝑤𝑤𝑖𝑖 𝑙𝑙 −
𝑏𝑏
Al final de la crowded region (regió de pas màxim), Lc, serà:
𝑊𝑊 𝐹𝐹 𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹
= −𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑1 Lc
𝑤𝑤𝑖𝑖 𝐿𝐿𝐿𝐿 −
𝑏𝑏

SCREENING: Simple kinetic model
Com la velocitat de transmissió o pas, r(dpi), no varia amb “l” i només varia amb la mida de
partícula, així podem escriure:
𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑1 = 𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑀𝑀0 𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹

On M0 és la càrrega sobre el garbell al punt d’alimentació (l=0), en kg/m2, i k(dpi) seria una
constant cinètica de velocitat, s-1.
Substituint queda:
𝑊𝑊 𝐹𝐹 𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹
= −𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑀𝑀0 𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹 Lc
𝑤𝑤𝑖𝑖 𝐿𝐿𝐿𝐿 −
𝑏𝑏

𝑊𝑊 𝐹𝐹 𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹
− 𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑀𝑀0 𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹 Lc
𝑤𝑤𝑖𝑖 𝐿𝐿𝐿𝐿 =
𝑏𝑏
Si definim M(l) con la càrrega sobre el garbell a una distància “l” (per l=0 és M0), en kg/m2, i u
com la velocitat a la que flueix el material per sobre la malla podem escriure:
𝑊𝑊 𝑙𝑙 = 𝑀𝑀 𝑙𝑙 𝑢𝑢
Aleshores:
𝑊𝑊 𝐹𝐹 𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹
𝐹𝐹
𝐹𝐹
𝐹𝐹
𝑤𝑤𝑖𝑖 0 = 𝑊𝑊 0 𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝑀𝑀 0 𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝑀𝑀0 𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑖𝑖 =
𝑏𝑏

SCREENING: Simple kinetic model
Substituint tot:

𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑖𝑖 Lc
𝑢𝑢
Lc és defineix com la posició a l’screen on les mides de partícules més petites comencen a ser
una número molt reduït sobre la malla.
Aleshores per una mida i petita la quantitat que queda sobre la malla serà quasi 0:
𝑤𝑤𝑖𝑖 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑀𝑀0 𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹 − 𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑀𝑀0 𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹 Lc = 𝑀𝑀0 𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹 𝑢𝑢 − 𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑖𝑖 Lc = 𝑀𝑀0 𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹 1 −

Per què això passi cal que:
I Lc la podem calcular com:

𝑤𝑤𝑖𝑖 𝐿𝐿𝐿𝐿 ≈ 0

1=

𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑖𝑖 Lc
𝑢𝑢

𝑢𝑢
𝐿𝐿𝐿𝐿 =
𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑖𝑖

SCREENING: Simple kinetic model
Un model cinètic molt simple per a k(dpi) seria:
𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖
𝑘𝑘0
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖
=
1−
𝑢𝑢
𝑢𝑢
ℎ
𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖
=0
𝑢𝑢

ℎ > 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖
ℎ ≤ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖

On h és l’obertura de l’screen, u la velocitat per sobre de la malla i k0/u seria el paràmetre
operatiu que dependria de:
- Mida de l’screen
- Freqüència vibració
- Amplitud vibració

SCREENING: Simple kinetic model
SEPARATED REGION:
A la zona separada, la transmissió de partícules a través de la malla de mida “i” serà més
petita i diferent (més rebot per exemple), i la podem escriure com:
𝑑𝑑𝑤𝑤𝑖𝑖 (𝑙𝑙)
= −𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑1 𝑀𝑀(𝑙𝑙)𝑝𝑝𝑖𝑖 (𝑙𝑙)
𝑑𝑑𝑑𝑑
On M(l) és la càrrega total de partícules a la distància “l”, pi(l) la massa diferencial de
partícules de mida “i” a la distància “l”, i s(dpi) la velocitat específica de transmissió a
través de la malla per la mida dpi (no depèn de la “l”), en s-1.
Com ja hem vist:
𝑤𝑤𝑖𝑖 𝑙𝑙 = 𝑀𝑀 𝑙𝑙 𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑖𝑖 (𝑙𝑙)
𝑤𝑤𝑖𝑖 𝑙𝑙
= 𝑀𝑀 𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑖𝑖 (𝑙𝑙)
𝑢𝑢
Substituint:
𝑑𝑑𝑤𝑤𝑖𝑖 (𝑙𝑙)
𝑤𝑤𝑖𝑖 𝑙𝑙
= −𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑1
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑢𝑢
Integrant:
𝑙𝑙
𝑙𝑙
𝑑𝑑𝑤𝑤𝑖𝑖 (𝑙𝑙)
𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑1
=� −
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝑙𝑙
𝑢𝑢
𝑤𝑤
𝑖𝑖
𝐿𝐿𝑐𝑐
𝐿𝐿𝑐𝑐

SCREENING: Simple kinetic model
𝑤𝑤𝑖𝑖 (𝑙𝑙)
𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑤𝑤𝑖𝑖 𝐿𝐿𝑐𝑐

Operant:

𝑤𝑤𝑖𝑖 (𝑙𝑙) =

𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑1
=−
𝑢𝑢

𝑙𝑙 − 𝐿𝐿𝑐𝑐

𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑1
−
𝑤𝑤𝑖𝑖 𝐿𝐿𝑐𝑐 𝑒𝑒 𝑢𝑢 𝑙𝑙−𝐿𝐿𝑐𝑐

Aquesta s(dpi) que és la velocitat específica de transmissió a través de la malla per la mida
dpi (no depèn de la “l”), en s-1, la podem formular a través d’un nou model cinètic com:
𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖
= 𝑠𝑠50 2𝜎𝜎 1 −
𝑢𝑢
ℎ
𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖
=0
𝑢𝑢

σ és una constant que podem agafar al voltant de 2.
s50 és el valor de

𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖
𝑢𝑢

quant h =

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖
2

𝜎𝜎

ℎ > 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖
ℎ ≤ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖

SCREENING: Simple kinetic model
SEPARATED REGION = CROWDED REGION
Com a Lc les dues zones es poden igualar.
Recordant que per crowded region el flux que flueix per sobre la malla és:
𝑤𝑤𝑖𝑖 𝐿𝐿𝑐𝑐 − 𝑤𝑤𝑖𝑖 0 = −𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑1 𝐿𝐿𝑐𝑐
Podem substituir ja que serà aquest flux el que hi haurà a les dues regions per Lc,
substituint a l’equació de separated region i tenim l’equació del flux en qualsevol punt de
l’screen per sobre la malla, oversize, o no passant:
𝑤𝑤𝑖𝑖 (𝑙𝑙) = 𝑤𝑤𝑖𝑖 0 − 𝑟𝑟

𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑1
−
𝑑𝑑𝑑𝑑1 𝐿𝐿𝑐𝑐 𝑒𝑒 𝑢𝑢 𝑙𝑙−𝐿𝐿𝑐𝑐

Si definim la funció partició o classificació, c(dpi), com la fracció de massa sobre el garbell
al final, l=L, respecte la que hi havia al principi (l=0), resulta:
𝑤𝑤𝑖𝑖 (𝐿𝐿)
𝑤𝑤𝑖𝑖 0 − 𝑟𝑟
=
𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 =
𝑤𝑤𝑖𝑖 (0)

𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑1
−
𝑑𝑑𝑑𝑑1 𝐿𝐿𝑐𝑐 𝑒𝑒 𝑢𝑢 𝐿𝐿−𝐿𝐿𝑐𝑐

𝑤𝑤𝑖𝑖 (0)

𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑1 𝐿𝐿𝑐𝑐 −𝑠𝑠
= 1−
𝑒𝑒
𝑤𝑤𝑖𝑖 0

𝑑𝑑𝑑𝑑1
𝐿𝐿−𝐿𝐿𝑐𝑐
𝑢𝑢

SCREENING: Ferrara-Preti-Schena kinetic model
Ferrara, G. Preti, U. and Schena, G.D. (1988) Modelling of screening operations.
International Journal of Mineral Processing, Vol. 22, pp. 193–222.
Principi: la velocitat local de pas de dpi és proporcional a la fracció de massa
de dpi. L’expressió general és:
𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑙𝑙)
= −𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝(𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑙𝑙)
𝑑𝑑𝑑𝑑
On:
w(dp,l) és la massa de flueix per sobre l’screen de mida “dp” a la distància “l”,
k(dp) és el coeficient cinètic de transmissió, independent de “l”,
p(dp,l) és la fracció de massa de mida “dp” a la distància “l” per sobre de l’screen.
Com ja s’ha demostrat:

Substituint:

𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑙𝑙 =

𝑤𝑤(𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑙𝑙) 𝑤𝑤(𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑙𝑙)
=
𝑢𝑢 𝑀𝑀(𝑙𝑙)
𝑊𝑊(𝑙𝑙)

𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑙𝑙)
𝑤𝑤 𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑙𝑙
𝑤𝑤 𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑙𝑙
= −𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑑𝑑
= −𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑢𝑢 𝑀𝑀 𝑙𝑙
𝑊𝑊 𝑙𝑙

SCREENING: Ferrara-Preti-Schena kinetic model
Operant:
Integrant:

𝑙𝑙

𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑙𝑙)
𝑑𝑑𝑑𝑑
= −𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑤𝑤(𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑙𝑙)
𝑊𝑊 𝑙𝑙

𝑙𝑙
𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑙𝑙)
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
= � −𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑊𝑊 𝑙𝑙
0 𝑤𝑤(𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑙𝑙)
0
𝑙𝑙
𝑤𝑤 𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑙𝑙
𝑑𝑑𝑑𝑑
= −𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑑𝑑 �
ln
𝑤𝑤 𝑑𝑑𝑑𝑑, 0
0 𝑊𝑊 𝑙𝑙
𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑤𝑤 𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑙𝑙
−𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑑𝑑 ∫0
𝑊𝑊 𝑙𝑙
= 𝑒𝑒
𝑤𝑤 𝑑𝑑𝑑𝑑, 0
Com la partició o classificació E(dp,l) a qualsevol distància “l” dins l’interval 0-Lc, s’escriu:
𝑤𝑤 𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑙𝑙
𝐸𝐸 𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑙𝑙 =
𝑤𝑤 𝑑𝑑𝑑𝑑, 0
Aleshores;

𝐸𝐸(𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑙𝑙) = 𝑒𝑒

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑊𝑊 𝑙𝑙

𝑙𝑙

−𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑑𝑑 ∫0

ln 𝐸𝐸(𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑙𝑙) = −𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑑𝑑 �

𝑙𝑙

0

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑊𝑊 𝑙𝑙

SCREENING: Ferrara-Preti-Schena kinetic model
Ara, derivant:

𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑙𝑙)
𝑑𝑑𝑑𝑑
= −𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐸𝐸(𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑙𝑙)
𝑊𝑊 𝑙𝑙
Pel coeficient cinètic de transmissió, k(dp) proposen una formulació del tipus:
𝜎𝜎
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑘𝑘50 2𝜎𝜎 1 −
𝐷𝐷
On D és l’obertura de l’screen, 𝜎𝜎 agafa valor de 2 per malla quadrada, i k50 és el valor de la
funció per particions de partícules del 50% de D i s’ha determinar experimentalment.
Ara cal fer alguns canvis de variables i finalment arribaríem a la funció de classificació que
queda com:
𝑠𝑠
𝑤𝑤 (𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝐿𝐿)
−
𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 =
= 𝐸𝐸(𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝐿𝐿𝑐𝑐 ) 𝑒𝑒
𝑤𝑤 (𝑑𝑑𝑑𝑑, 0)

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐿𝐿−𝐿𝐿𝑐𝑐
𝑢𝑢

SCREENING: Rongguang-Beeckmans-Qingru model
Rongguang, C., Beeckmans, J.M., Qingru, C. (1992) A convenient correlation for modelling
the performance of probability screens. International Journal of Mineral Processing, Vol. 36,
pp. 31-40.

La velocitat de penetració o pas de les partícules a traves de l’screen com una funció de
penetració específica que anomenem B(dp).
B(dp)dz = probabilitat que una partícula de mida dp té de passa l’screen dins l’interval de
allargada de l’screen “dz”.
Si a z=0 seria el flux sobre l’screen al moment de l’aliment F0, i el flux sobre l’screen “F” a una
distància “z” s’escriu com:
𝐹𝐹 = 𝐹𝐹0 𝑒𝑒 −𝐵𝐵 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑧𝑧
Assumim que B(dp) no depèn de F no de z, només de “dp”.
La funció de penetració P(dp), per a un screen de longitud “L”, definida com la proporció de
partícules de mida “dp” que passen i surten com undersize, seria:
𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 1 − 𝑒𝑒 −𝐵𝐵 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐿𝐿

SCREENING: Rongguang-Beeckmans-Qingru model

Si volem saber dins un interval de partícules dp1-dp2 la fracció que passa la malla cal integrar
en aquest interval i referri-hi a la fracció d’aquestes mides que hi ha a l’aliment f(dp):
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
∫𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝 1 − 𝑒𝑒 −𝐵𝐵 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐿𝐿 𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑃𝑃� 𝑑𝑑𝑑𝑑1 , 𝑑𝑑𝑑𝑑2 =
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
∫𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝 𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
La funció de penetració B(dp) es pot escriure com:

𝐾𝐾

𝑑𝑑𝑑𝑑 2
𝐾𝐾
𝐵𝐵 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑒𝑒 1 1 −
𝐷𝐷𝐴𝐴
On DA és l'obertura de la malla, i K1 i K2 són constants ajustables. La taula 1 mostra els valors.

SCREENING: Rongguang-Beeckmans-Qingru model
En general K1 i K2 es poden escriure com:
𝐾𝐾𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑖𝑖,0 + 𝑎𝑎𝑖𝑖,1 𝑥𝑥𝑖𝑖,1 + 𝑎𝑎𝑖𝑖,2 𝑥𝑥𝑖𝑖,2 + 𝑎𝑎𝑖𝑖,3 𝑥𝑥𝑖𝑖,3 + 𝑎𝑎𝑖𝑖,4 𝑥𝑥𝑖𝑖,4 + 𝑎𝑎𝑖𝑖,5 𝑥𝑥𝑖𝑖,5 + 𝑎𝑎𝑖𝑖,6 𝑥𝑥𝑖𝑖,6
On els valors de “a” són a la taula 2, i “x” és un paràmetre que està relacionat amb
paràmetres operacionals, taula 3.

Fr = velocitat específica aliment
F0= flux aliment [kg/s]
W = amplada screen [m]

ρ = densitat partícules [kg/m3] A = amplitud vibració [m]
Kv= paràmetre vibració
L = longitud screen [m]
f = freqüència vibració [s-1]
β = angle vibració [rad]
α = angle screen [rad]
xa = obertura malla [m]

SCREENING: Rongguang-Beeckmans-Qingru model

SCREENING: Trumic-Magdalinovic model
Milan Trumica and Nedeljko Magdalinovicb, New model of screening kinetics, Minerals
Engineering, Volume 24, Issue 1, January 2011, Pages 42–49
Més d’un autor defineixen el model cinètic com un primer ordre:
𝑑𝑑𝑑𝑑
= −𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑑𝑑𝑑𝑑
La variació de massa sobre l’screen o velocitat de pas per la malla, k seria la cte. cinètica.
Integrant:
𝑚𝑚
𝑚𝑚
𝑚𝑚0 − 𝑚𝑚
= 𝑒𝑒 −𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑜𝑜
1−
= 1 − 𝑒𝑒 −𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑜𝑜
= 1 − 𝑒𝑒 −𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑚𝑚0
𝑚𝑚0
𝑚𝑚0
Aleshores:
𝐸𝐸
𝐸𝐸 = 1 − 𝑒𝑒 −𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑜𝑜
ln
= 𝑘𝑘𝑘𝑘
1 − 𝐸𝐸
Hi ha autor que sugereixen:
𝐸𝐸
𝑛𝑛
−𝑘𝑘𝑡𝑡
𝐸𝐸 = 1 − 𝑒𝑒
𝑜𝑜
ln 𝑙𝑙𝑙𝑙
= 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡 + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
1 − 𝐸𝐸

SCREENING: Trumic-Magdalinovic model
La proposta és introduir al model cinètic la probabilitat de pas:
𝑑𝑑𝑑𝑑
= −𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑝𝑝
𝑑𝑑𝑑𝑑
On k seria la cte. cinètica i kp seria el coeficient de probabilitat que podríem escriure com:
𝑚𝑚
= 𝑘𝑘𝑝𝑝
𝑚𝑚0
Aleshores:
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑚𝑚2
= −𝑘𝑘
𝑚𝑚0
𝑑𝑑𝑑𝑑
Integrant:
𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑑𝑑
1 𝑡𝑡
�
2 = −𝑘𝑘 𝑚𝑚 � 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑚𝑚
0 0
𝑚𝑚0
𝑚𝑚
𝑚𝑚0
1
=
= 1 + 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑜𝑜
𝑚𝑚
𝑚𝑚0
1 + 𝑘𝑘𝑘𝑘
Si la recuperació de fins o undersize és E:
𝑚𝑚0 − 𝑚𝑚
𝑚𝑚
1
𝐸𝐸
E=
=1−
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐸𝐸 = 1 −
𝑜𝑜
= 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑚𝑚0
𝑚𝑚0
1 + 𝑘𝑘𝑘𝑘
1 − 𝐸𝐸

SCREENING: Trumic-Magdalinovic model

CLASSIFICATION

Nickel Project - New Caledonia - Thickener Tank Lining - F.L.I. Environmental

INTERACCIÓ PARTÍCULA FLUID
Fregament partícula fluid, que implica un desplaçament de les línies de corrent (figura 4,3).
Aquest fregament depèn del Reynolds, figura 4,4.
𝑅𝑅𝑅𝑅 =

𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑇𝑇 𝜌𝜌𝐿𝐿
𝜇𝜇𝐿𝐿

INTERACCIÓ PARTÍCULA FLUID
A la regió de Re<3·103, l’equació d’Abraham (1970) mostra un bon ajust:
2
9.06
𝐶𝐶𝐷𝐷 = 0.284 1 +
𝑅𝑅𝑅𝑅
5
A la regió de Re<2·10 , l’equació de Turton-Levenspiel (1986) mostra també un bon ajust:
24
0.413
𝐶𝐶𝐷𝐷 =
1 + 0.173𝑅𝑅𝑅𝑅 0.657 +
𝑅𝑅𝑅𝑅
1 + 16300𝑅𝑅𝑅𝑅 −1.09
Una altre forma de representar (fig 4.5 i 4.6) és amb paràmetres intermitjos:
∅1 = 𝐶𝐶𝐷𝐷 𝑅𝑅𝑅𝑅 2
𝑅𝑅𝑅𝑅
∅2 =
𝐶𝐶𝐷𝐷
Amb aquests dos paràmetres tenim dos propostes:
2�
432
0.517
3
𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝐶𝐶𝐷𝐷 =
1 + 0.0470 ∅1 +
−1�
∅1
1 + 154∅1 3
1�
4.90
0.416
3
𝑬𝑬𝑬𝑬. 𝟒𝟒. 𝟗𝟗𝟗𝟗 𝐶𝐶𝐷𝐷 =
1 + 0.243 ∅2 +
1 + 39100∅−1
∅2
2

INTERACCIÓ PARTÍCULA FLUID
Exercici 6

CÀLCUL DE LA VELOCITAT DE SEDIMENTACIÓ
MÈTODE KARAMANEV
0,1 mm

diàmetre de partícula =
densitat sòlid =
densitat líquid =
viscositat líquid =

φ1
13,96940904

2820

kg/m3

982
0,0013

kg/m3
kg/m s

CD
39,36322

=

0,0001 m

vT
Rep
0,0078863 0,595722

INTERACCIÓ PARTÍCULA FLUID

VELOCITAT TERMINAL: partícules esfèriques
Com ja sabem, la llei de Newton de la sedimentació diu:
𝑣𝑣𝑇𝑇 =

4 𝑔𝑔 𝜌𝜌𝑠𝑠 − 𝜌𝜌𝐿𝐿 𝑑𝑑𝑑𝑑
3 𝐶𝐶𝐷𝐷 𝜌𝜌𝐿𝐿

On ρS i ρL són la densitat del sòlid i líquid, en kg/m3. Aïllant:
4 𝑔𝑔 𝜌𝜌𝑠𝑠 − 𝜌𝜌𝐿𝐿 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐶𝐶𝐷𝐷 =
3 𝑣𝑣𝑇𝑇2 𝜌𝜌𝐿𝐿
Com:
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑇𝑇 𝜌𝜌𝐿𝐿
𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝜇𝜇𝐿𝐿
Aleshores:
2
4
𝑔𝑔
𝜌𝜌
−
𝜌𝜌
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑣𝑣
𝜌𝜌
4 𝑔𝑔 𝜌𝜌𝐿𝐿 𝜌𝜌𝑠𝑠 − 𝜌𝜌𝐿𝐿
𝑠𝑠
𝐿𝐿
𝑇𝑇
𝐿𝐿
2
∅1 = 𝐶𝐶𝐷𝐷 𝑅𝑅𝑅𝑅 =
=
𝑑𝑑𝑑𝑑3 = 𝑑𝑑𝑑𝑑∗3
2
2
𝜇𝜇𝐿𝐿
3 𝜇𝜇𝐿𝐿
3 𝑣𝑣𝑇𝑇 𝜌𝜌𝐿𝐿
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑇𝑇 𝜌𝜌𝐿𝐿
𝑅𝑅𝑅𝑅
3 𝜌𝜌𝐿𝐿2
𝜇𝜇𝐿𝐿
∅2 =
=
=
𝑣𝑣𝑇𝑇3 = 𝑣𝑣𝑇𝑇∗3
𝐶𝐶𝐷𝐷 4 𝑔𝑔 𝜌𝜌𝑠𝑠 − 𝜌𝜌𝐿𝐿 𝑑𝑑𝑑𝑑 4 𝑔𝑔 𝜌𝜌𝑠𝑠 − 𝜌𝜌𝐿𝐿 𝜇𝜇𝐿𝐿
3 𝑣𝑣𝑇𝑇2 𝜌𝜌𝐿𝐿

VELOCITAT TERMINAL: partícules esfèriques
Amb aquesta nomenclatura:
𝑅𝑅𝑅𝑅 = ∅1 ∅2 1/3 = 𝑑𝑑𝑑𝑑∗ 𝑣𝑣𝑡𝑡∗
𝑅𝑅𝑅𝑅
∅1
𝑑𝑑𝑑𝑑∗
𝐶𝐶𝐷𝐷 =
=
=
∅2 𝑅𝑅𝑅𝑅 2 𝑣𝑣𝑇𝑇∗2

𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝐶𝐶𝐷𝐷 𝑣𝑣𝑇𝑇∗3

𝑑𝑑𝑑𝑑∗3
=
𝐶𝐶𝐷𝐷

Recordar que per Re<1, zona Stokes. Llei Stokes:
𝑔𝑔 𝜌𝜌𝑠𝑠 − 𝜌𝜌𝐿𝐿
𝑣𝑣𝑇𝑇 =
18 𝜇𝜇𝐿𝐿

1/2

𝑑𝑑𝑑𝑑2

VELOCITAT TERMINAL: partícules no esfèriques
Procés de càlcul:
1) Càlcul diàmetre equivalent a esfera (de):

Vp és volum de partícula.
2) Càlcul esfericitat:

𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 6
𝜋𝜋

1/3

à𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝜋𝜋𝑑𝑑𝑑𝑑 2
=
𝜑𝜑 =
𝐴𝐴𝐴𝐴
à𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
3) Càlcul relació de densitats (λ):
𝜌𝜌𝑆𝑆
𝜆𝜆 =
𝜌𝜌𝐿𝐿
4) Càlcul factors:
5,42 − 4,75𝜑𝜑
𝑓𝑓𝐴𝐴 𝜑𝜑 =
0,67
1
𝑓𝑓𝐵𝐵 𝜑𝜑 =
𝜑𝜑
0,843𝑓𝑓𝐴𝐴 𝜑𝜑 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
0,065
𝑓𝑓𝐶𝐶 𝜆𝜆 = 𝜆𝜆−0,0145
𝑓𝑓𝐷𝐷 𝜆𝜆 = 𝜆𝜆0,00725

VELOCITAT TERMINAL: partícules no esfèriques
5) Com les partícules no són esfèriques, modifiquem CD i Re:
𝐶𝐶𝐷𝐷
𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷 =
𝑓𝑓𝐴𝐴 𝜑𝜑 𝑓𝑓𝐶𝐶 𝜆𝜆
𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀 =
2
𝑓𝑓𝐵𝐵 𝜑𝜑 𝑓𝑓𝐷𝐷 𝜆𝜆
6) L’equació d’Abraham que recull aquests efectes és:
7) Factors de càlcul:

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀 < 3000

𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0,284 1 +

𝛼𝛼 𝜑𝜑 = 𝑓𝑓𝐵𝐵2 𝜑𝜑
1
𝛽𝛽 𝜑𝜑 =
𝑓𝑓𝐵𝐵2 𝜑𝜑 𝑓𝑓𝐴𝐴 𝜑𝜑
𝛾𝛾 𝜆𝜆 = 𝑓𝑓𝐷𝐷2 𝜆𝜆
1
𝜂𝜂 𝜆𝜆 =
𝑓𝑓𝐷𝐷2 𝜆𝜆 𝑓𝑓𝐶𝐶 𝜆𝜆

9,06

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀

2

VELOCITAT TERMINAL: partícules no esfèriques
8) Càlculs finals del diàmetre:
4 𝑔𝑔 𝜌𝜌𝐿𝐿 𝜌𝜌𝑠𝑠 − 𝜌𝜌𝐿𝐿
∗
𝑑𝑑𝑒𝑒 =
3 𝜇𝜇𝐿𝐿2

∗
𝑑𝑑𝑒𝑒𝑀𝑀
= 𝑑𝑑𝑒𝑒∗ 𝛽𝛽 𝜑𝜑
9) Càlcul de la velocitat terminal:
20,52
∗
𝑣𝑣𝑀𝑀
= ∗
𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒

2/3

𝜂𝜂 𝜆𝜆

1+

𝑑𝑑𝑒𝑒

= 𝑑𝑑𝑒𝑒∗ 𝛽𝛽 𝜑𝜑 𝜂𝜂 𝜆𝜆

∗3/2 1/2
0,0921𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒

∗
𝑣𝑣𝑇𝑇∗ = 𝑣𝑣𝑀𝑀
𝛼𝛼 𝜑𝜑 𝛾𝛾 𝜆𝜆

𝒗𝒗𝑻𝑻 = 𝒗𝒗∗𝑻𝑻

2/3

1/3

𝛽𝛽 𝜑𝜑

2/3

𝟑𝟑 𝝆𝝆𝟐𝟐𝑳𝑳
𝟒𝟒 𝒈𝒈 𝝆𝝆𝒔𝒔 − 𝝆𝝆𝑳𝑳 𝝁𝝁𝑳𝑳

𝜂𝜂 𝜆𝜆

−1

−𝟏𝟏/𝟑𝟑

2

2/3

2/3

VELOCITAT TERMINAL: partícules no esfèriques
Exercici 7
Calcula la velocitat de per un cub de 0,1 mm de costat, densitat de l’aigua 982 kg/m3
i viscositat 0.0013 kg/m s. La densitat del sòlid és 2820 kg/m3.
Solució:
1) Càlcul diàmetre equivalent a esfera (de):
𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 6
𝜋𝜋
2) Càlcul esfericitat:

1/3

0,1 10−3
= 6
𝜋𝜋

3

1/3

= 1,241 10−4 𝑚𝑚

𝜋𝜋𝑑𝑑𝑑𝑑 2 𝜋𝜋 1,241 10−4 2
=
𝜑𝜑 =
= 0,806
−3
2
𝐴𝐴𝐴𝐴
6 0,1 10
3) Càlcul relació de densitats (λ):
𝜌𝜌𝑆𝑆 2820
= 2,872
𝜆𝜆 =
=
982
𝜌𝜌𝐿𝐿

VELOCITAT TERMINAL: partícules no esfèriques
4) Càlcul factors:

5,42 − 4,75(0,806)
= 2,375
𝑓𝑓𝐴𝐴 𝜑𝜑 =
0,67
1
𝑓𝑓𝐵𝐵 𝜑𝜑 =
= 0,676
0,806
0,843𝑓𝑓𝐴𝐴 𝜑𝜑 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
0,065
𝑓𝑓𝐶𝐶 𝜆𝜆 = 2,872−0,0145 = 0,985
𝑓𝑓𝐷𝐷 𝜆𝜆 = 2,8720,00725 = 1,0077
𝛼𝛼 𝜑𝜑 = 0,6762 = 0,457
1
𝛽𝛽 𝜑𝜑 =
= 1,421
2
0,676 2,375
𝛾𝛾 𝜆𝜆 = 1,00772 = 1,015
1
𝜂𝜂 𝜆𝜆 =
= 0,992
2
1,0077 0,985

VELOCITAT TERMINAL: partícules no esfèriques
5) Càlculs finals del diàmetre:
1/3
4𝑥𝑥𝑥,81𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
2820
−
982
𝑑𝑑𝑒𝑒∗ =
1,241 10−4 = 2,989
2
3 0,0013
∗
𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒
= 2,989 1,421 2/3 0,992 2/3 = 3,757
6) Càlcul de la velocitat terminal:
3 1/2
0,09213,7572

20,52
=
1+
3,757
𝑣𝑣𝑇𝑇∗ = 0,467𝑥𝑥𝑥,457𝑥𝑥𝑥,015 1,421
∗
𝑣𝑣𝑀𝑀

2/3

−1

0,992

3x9822
vT = 0,273
4x9,81x 2820 − 982 x0,0013

2

−1/3

= 0,467

2/3

= 0,273

= 𝟖𝟖, 𝟕𝟕

𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟑𝟑

𝒎𝒎
𝒔𝒔

HYDROCYCLONE
Basats en la velocitat terminal per acció de la força
centrífuga (figura 3.1).
La partícula està sotmesa a diferents forces:
1) Força de fregament (FR):
1
𝐹𝐹𝑅𝑅 = 𝐶𝐶𝐷𝐷 𝑣𝑣𝑟𝑟 − 𝑢𝑢𝑟𝑟 2 𝜌𝜌𝐿𝐿 𝐴𝐴𝑐𝑐
2
On;
vr és la velocitat radial del fluid o líquid,
ur és la velocitat radial de la partícula,
ρL és la densitat del fluid o líquid,
AC és l’àrea transversal de la partícula,
CD és el coeficient de fregament.
2) Força centrífuga (FC):

𝑢𝑢𝜃𝜃2
𝑉𝑉 𝜌𝜌 − 𝜌𝜌𝐿𝐿
𝐹𝐹𝐶𝐶 =
𝑟𝑟 𝑝𝑝 𝑠𝑠

On,
Vp és el volum de la partícula,
ρS és la densitat del sòlid,
r és la posició radial de la component tangencial,
uƟ és la velocitat tangencial de la partícula.

HYDROCYCLONE
Quant igualem les forces s’obté la velocitat terminal:
𝐹𝐹𝐶𝐶 = 𝐹𝐹𝑅𝑅
𝑢𝑢𝜃𝜃2
1
𝑉𝑉𝑝𝑝 𝜌𝜌𝑠𝑠 − 𝜌𝜌𝐿𝐿 = 𝐶𝐶𝐷𝐷 𝑣𝑣𝑟𝑟 − 𝑢𝑢𝑟𝑟 2 𝜌𝜌𝐿𝐿 𝐴𝐴𝑐𝑐
𝑟𝑟
2
A l’equilibri, aquelles partícules que no són succionades ni arriben a la paret del hidrocicló la
seva velocitat radial serà zero (ur=0) i equivaldrà a la mida d50:
𝑢𝑢𝜃𝜃2
1
𝑉𝑉𝑝𝑝 𝜌𝜌𝑠𝑠 − 𝜌𝜌𝐿𝐿 = 𝐶𝐶𝐷𝐷 𝑣𝑣𝑟𝑟 − 0 2 𝜌𝜌𝐿𝐿 𝐴𝐴𝑐𝑐
𝑟𝑟
2
𝑉𝑉𝑝𝑝
𝑟𝑟𝐶𝐶𝐷𝐷 𝑣𝑣𝑟𝑟 2 𝜌𝜌𝐿𝐿
=
𝐴𝐴𝑐𝑐 2 𝜌𝜌𝑠𝑠 − 𝜌𝜌𝐿𝐿 𝑢𝑢𝜃𝜃2
Com sabem (considerant partícula esfèrica):
4 3
𝑉𝑉𝑝𝑝 3 𝜋𝜋𝑅𝑅
2
=
=
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐴𝐴𝑐𝑐
𝜋𝜋𝑅𝑅2
3
Substituint i considerant el cas d’equilibri o d50:
2
𝑟𝑟𝐶𝐶𝐷𝐷 𝑣𝑣𝑟𝑟 2 𝜌𝜌𝐿𝐿
𝑑𝑑 =
3 50 2 𝜌𝜌𝑠𝑠 − 𝜌𝜌𝐿𝐿 𝑢𝑢𝜃𝜃2
𝒅𝒅𝟓𝟓𝟓𝟓

𝝆𝝆𝑳𝑳 𝑪𝑪𝑫𝑫 𝒓𝒓 𝒗𝒗𝒓𝒓
= 𝟎𝟎, 𝟕𝟕𝟕𝟕
𝝆𝝆𝒔𝒔 − 𝝆𝝆𝑳𝑳 𝒖𝒖𝟐𝟐𝜽𝜽

𝟐𝟐

HYDROCYCLONE
En zona de regim d’Stokes, sabem:
24
24
24
24𝜇𝜇𝐿𝐿
24𝜇𝜇𝐿𝐿
𝐶𝐶𝐷𝐷 =
=
=
=
=
𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑟𝑟 − 𝑢𝑢𝑟𝑟 𝜌𝜌𝐿𝐿 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑟𝑟 − 0 𝜌𝜌𝐿𝐿 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑟𝑟 𝜌𝜌𝐿𝐿 𝑑𝑑50 𝑣𝑣𝑟𝑟 𝜌𝜌𝐿𝐿
𝜇𝜇𝐿𝐿
𝜇𝜇𝐿𝐿
Substituint:
24𝜇𝜇𝐿𝐿
𝜌𝜌𝐿𝐿
𝑑𝑑50 𝑣𝑣𝑟𝑟 𝜌𝜌𝐿𝐿 𝑟𝑟 𝑣𝑣𝑟𝑟 2
𝑑𝑑50 = 0,75
𝜌𝜌𝑠𝑠 − 𝜌𝜌𝐿𝐿
𝑢𝑢𝜃𝜃2
En zona de regim de Newton:

𝒅𝒅𝟓𝟓𝟓𝟓 =

𝑑𝑑50

𝟏𝟏𝟏𝟏𝝁𝝁𝑳𝑳 𝒓𝒓𝒗𝒗𝒓𝒓
𝝆𝝆𝒔𝒔 − 𝝆𝝆𝑳𝑳 𝒖𝒖𝟐𝟐𝜽𝜽

𝐶𝐶𝐷𝐷 = 0,24
𝜌𝜌𝐿𝐿 0,24 𝑟𝑟 𝑣𝑣𝑟𝑟
= 0,75
𝜌𝜌𝑠𝑠 − 𝜌𝜌𝐿𝐿 𝑢𝑢𝜃𝜃2

𝒅𝒅𝟓𝟓𝟓𝟓

𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐 𝝆𝝆𝑳𝑳 𝒓𝒓 𝒗𝒗𝒓𝒓
=
𝝆𝝆𝒔𝒔 − 𝝆𝝆𝑳𝑳 𝒖𝒖𝟐𝟐𝜽𝜽

𝟐𝟐

2

HYDROCYCLONE: model empíric
El funcionament real dels classificadors en general seria una separació no perfecte, ja que part
de fins surten amb les grossos i part de grossos surten coma fins (corbes de Thomp mostren
aquest efecte).
Un efecte afegit és el fet que hi ha una part de
l’aliment que no es classifica, seria com un
circuit apart de la zona de classificació i surt
directament pel corrent de grossos.
Aquest fenomen aplicat als hidrociclons es veu
a la figura 3,4, i és formula com:
𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝛼𝛼 + 1 − 𝛼𝛼 𝑒𝑒(𝑑𝑑𝑑𝑑)
On α és la fracció de massa de l’aliment que va
al circuit curt, e(dp) és la funció de classificació
a la zona de classificació i c(dp) és la funció de
classificació global de l’equip (la figura 3.3
recull c(dp) i e(dp) i es pot veure aquest efecte.

HYDROCYCLONE: model empíric

Algunes de les funcions més utilitzades per e(dp)
són:
1) Funció de Rosin-Rammler:
𝜆𝜆
𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 1 − 𝑒𝑒 −0,693 𝑥𝑥
On:
𝑑𝑑𝑑𝑑
−1,572
𝑑𝑑25
𝑥𝑥 =
; 𝜆𝜆 =
; 𝑆𝑆𝑆𝑆 =
𝑑𝑑75
𝑑𝑑50
ln(𝑆𝑆𝑆𝑆)
2) Funció exponencial:
𝑒𝑒 𝜆𝜆𝜆𝜆 − 1
𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝜆𝜆𝜆𝜆
𝑒𝑒 + 𝑒𝑒 𝜆𝜆 − 2
On:
1 + 𝑆𝑆𝑆𝑆
𝜆𝜆 = 1,099
1 − 𝑆𝑆𝑆𝑆
3) Funció Logística;
1
𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑 =
1 + 𝑥𝑥 −𝜆𝜆
On:
−2,1972
𝜆𝜆 =
ln(𝑆𝑆𝑆𝑆)

HYDROCYCLONE: model empíric

Exercici 4,5 King pàg. 143
Un hidrocicló treballa amb la funció logística:
On:

1
𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑 =
1 + 𝑥𝑥 −𝜆𝜆

−2,1972
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑥𝑥 =
ln(𝑆𝑆𝑆𝑆)
𝑑𝑑50
Si processem quars d50 = 16,5 micres i SI = 0,72.
Calcula la recuperació al vessament per dp=10 micres si processem magnetita en condicions
comparables. Coneixem la recuperació d’aigua a la descàrrega que és 18,5 % (α).
Dades: densitat quars = 2650 kg/m3 i densitat magnetita = 5010 kg/m3.
𝜆𝜆 =

Solució:
1. Càlcul d50 magnetita en condicions comparables:
𝑚𝑚
𝜌𝜌𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 − 𝜌𝜌𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑑𝑑50𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑑𝑑50 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞
𝜌𝜌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝜌𝜌𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
Com estem en zona stokes, m=0,5
0,5
2650 − 1000
𝑑𝑑50𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 16,5
= 10,65 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
5010 − 1000

HYDROCYCLONE: model empíric
2. Calculem λ:
3. Calculem la recuperació:

Per dp=10 micres:

𝜆𝜆 =

−2,1972 −2,1972
=
= 6,689
ln(𝑆𝑆𝑆𝑆)
ln(0,72)

𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝛼𝛼 + 1 − 𝛼𝛼 𝑒𝑒(𝑑𝑑𝑑𝑑)

𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0,185 + 1 − 0,185

𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0,185 + 1 − 0,185

1

𝑑𝑑𝑑𝑑
1+
10,65

1

10
1+
10,65

−6,689

−6,689

= 0,492 = 49,2%

HYDROCYCLONE: Plitt model
Definim S com la relació:

𝒎𝒎𝟑𝟑 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 𝒂𝒂 𝒍𝒍𝒍𝒍 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅�
𝒔𝒔
𝑺𝑺 =
𝟑𝟑
𝒎𝒎 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 𝒂𝒂𝒂𝒂 𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗�
𝒔𝒔

HYDROCYCLONE: Plitt model
Segons Plitt, depèn de:
3.31

D 
0.54
k 2 3.79  u  [h 0 ] D 2u + D 2o
Do 
Qu

S=
=
Qo
H 0.24 D1c.11

[

]

0.36 0.54 x

e

On:
S = relació entre el flux total de descàrrega i el de vessament;
Qu, Qo = flux total de descàrrega i vessament, m3/s;
Dc, Do, Du = diàmetres del hidrocicló, vessament i descàrrega, en m;
x = fracció volumètrica de sòlids a l’aliment;
h0 = distància des del fons del cercador de vessament fins a la part superior de la boca de
descàrrega, en m;
H = pressió d’entrada, en m d’aliment;
k2 = factor de calibració (agafar 1 sinó és coneix).

HYDROCYCLONE: Plitt model
També és pot escriure:

D 
k 2 6.56 u 
Do 
Qu

S=
=
Qo

3.31

[ρ F ]0.24 [h 0 ]0.54 [D2u + D2o ]0.36 e0.054 x
P0.24 D1c.11

On:

P = pressió d’entrada, en Pa;
ρF = densitat global de l’aliment, en kg/m3.

La conversió de H a P és:

H=

P
g�ρF

On g és l’acceleració de la gravetat en m/s2.

HYDROCYCLONE: Plitt model
Si referim la relació de flux totals a fracció respecta l’aliment:
𝐒𝐒
𝐑𝐑 𝐯𝐯 =
𝐒𝐒 + 𝟏𝟏
On Rv és fracció del flux volumètric a la descàrrega respecta el que entra:
𝒎𝒎𝟑𝟑 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 𝒂𝒂 𝒍𝒍𝒍𝒍 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅�
𝐐𝐐𝐮𝐮
𝐬𝐬
𝐑𝐑 𝐯𝐯 =
𝐐𝐐𝐅𝐅
𝒎𝒎𝟑𝟑 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 𝒂𝒂 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍�
𝐬𝐬
On: QF és el flux total d’alimentació, m3/s.
Definim Rf con la fracció del flux volumètric de líquid al vessament respecta el que entra:
𝒎𝒎𝟑𝟑 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍 𝒂𝒂 𝒍𝒍𝒍𝒍 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅�
𝑳𝑳
𝐐𝐐𝒖𝒖
𝒔𝒔
𝐑𝐑 𝐟𝐟 = 𝑳𝑳
𝟑𝟑
𝒎𝒎 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍 𝒂𝒂 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍�
𝐐𝐐𝑭𝑭
𝐬𝐬
També definim Rs;
𝒎𝒎𝟑𝟑 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 𝒂𝒂 𝒍𝒍𝒍𝒍 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅�
𝑺𝑺
𝐐𝐐𝒖𝒖
𝐬𝐬
𝑹𝑹𝒔𝒔 = 𝑺𝑺
𝟑𝟑
𝒎𝒎 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 𝒂𝒂 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍�
𝐐𝐐𝑭𝑭
𝒔𝒔

HYDROCYCLONE: Plitt model
Com el model per a hidrociclons és
segons la figura:
La classificació real c(dp) s’escriu com:
𝐜𝐜 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒊𝒊 =∝ + 𝟏𝟏 −∝ · 𝐞𝐞 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒊𝒊

On α és la fracció de sòlids que passa
directament a la descàrrega sense classificació,
i e(dp) és la funció de classificació ideal.
Està assumit que el “by-pass” o circuit curt de
sòlids, α, equival a la fracció de líquid que surt
per la descàrrega, Rf.
𝐜𝐜 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒊𝒊 = 𝑹𝑹𝒇𝒇 + 𝟏𝟏 − 𝑹𝑹𝒇𝒇 · 𝐞𝐞 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒊𝒊

HYDROCYCLONE: Plitt model
La relació entre Rf i Rv és:

Dimensionalment seria:

𝐑𝐑 𝐯𝐯 = 𝐑𝐑 𝐬𝐬 · 𝐱𝐱 + 𝐑𝐑 𝐟𝐟 · 𝟏𝟏 − 𝐱𝐱

𝒎𝒎𝟑𝟑 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 𝒂𝒂 𝒍𝒍𝒍𝒍 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅�
𝐬𝐬
𝒎𝒎𝟑𝟑 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 𝒂𝒂 𝒍𝒍′𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂�
𝒔𝒔

𝒎𝒎𝟑𝟑 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 𝒂𝒂 𝒍𝒍𝒍𝒍 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅�
𝟑𝟑
𝒔𝒔 𝒎𝒎 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 𝒂𝒂 𝒍𝒍′𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂
=
𝒎𝒎𝟑𝟑 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 𝒂𝒂 𝒍𝒍′𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂
𝒎𝒎𝟑𝟑 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 𝒂𝒂 𝒍𝒍′𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂�
𝒔𝒔

𝒎𝒎𝟑𝟑 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍 𝒂𝒂 𝒍𝒍𝒍𝒍 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅�
𝒎𝒎𝟑𝟑 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 𝒂𝒂 𝒍𝒍′𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂
𝒔𝒔
+
𝟏𝟏 −
𝒎𝒎𝟑𝟑 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 𝒂𝒂 𝒍𝒍′𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂
𝒎𝒎𝟑𝟑 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍 𝒂𝒂 𝒍𝒍′𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂�
𝒔𝒔
∝ = 𝐑𝐑 𝐟𝐟 =

𝐑𝐑 𝐯𝐯 − 𝐑𝐑 𝐬𝐬 · 𝐱𝐱
𝟏𝟏 − 𝐱𝐱

HYDROCYCLONE: Plitt model
Com:

On

pi F

𝐑𝐑 𝐬𝐬 = � 𝐜𝐜 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒊𝒊 · 𝐩𝐩𝐅𝐅𝐢𝐢
𝐢𝐢

és la massa diferencial de mida i a l’aliment. Substituint c(dp) queda:
𝐑𝐑 𝐬𝐬 = � 𝑹𝑹𝒇𝒇 + 𝟏𝟏 − 𝑹𝑹𝒇𝒇 · 𝐞𝐞 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒊𝒊

Ara substituint:

I aïllant Rf:

𝐢𝐢

· 𝐩𝐩𝐅𝐅𝐢𝐢 = 𝑹𝑹𝒇𝒇 + 𝟏𝟏 − 𝑹𝑹𝒇𝒇 � 𝐞𝐞 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒊𝒊 · 𝐩𝐩𝐅𝐅𝐢𝐢
𝐢𝐢

𝐑𝐑 𝐯𝐯 − 𝑹𝑹𝒇𝒇 + 𝟏𝟏 − 𝑹𝑹𝒇𝒇 ∑𝐢𝐢 𝐞𝐞 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒊𝒊 · 𝐩𝐩𝐅𝐅𝐢𝐢 · 𝐱𝐱
∝ = 𝐑𝐑 𝐟𝐟 =
𝟏𝟏 − 𝐱𝐱
𝐑𝐑 𝐯𝐯 − 𝐱𝐱 · ∑𝐢𝐢 𝐞𝐞 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒊𝒊 · 𝐩𝐩𝐅𝐅𝐢𝐢
∝ = 𝐑𝐑 𝐟𝐟 =
𝟏𝟏 − 𝐱𝐱 · ∑𝐢𝐢 𝐞𝐞 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒊𝒊 · 𝐩𝐩𝐅𝐅𝐢𝐢

HYDROCYCLONE: Plitt model
Com a funció de classificació ideal s’utilitza el model de Rosin-Rammler:
λ

 dpi  
 
e(dpi ) = 1 − exp− 0,6931• 
d

 50  

La correlació establerta per Plitt és:

52,5·D0C.46 D0I,6 D1O, 21e6.3·x
d 50 = 0.71 0.38 0.45
D U h 0 Q F ( ρ s − ρ ) 0,5
On d50 és la mida de partícula, en micres, on la meitat de la massa surt pel vessament i l’altre
meitat per la descàrrega, Dc, DI, Do, Du i h0 són els diàmetre del hidrocicló, entrada, vessament i
descàrrega i la distància del buscador de vòrtex a la boca de descàrrega respectivament, en cm,
x és la fracció volumètrica de sòlids a l’aliment, Q és el cabal global d’alimentació, en L/min, i ρ és
la densitat del líquid i ρs és la densitat del mineral, en g/cm3. Aquesta expressió també es pot
escriure, segons el sistema internacional d’unitats:

k1·2689.2·D0C.46 D0I,6 D1O, 21e6.3·x
d 50 =
D0U.71h 00.38Q0F.45 ( ρ s − ρ )0,5
On d50 està en micres, Dc, DI, Do, Du i h0 en m, Q en m3/s, i
ρ i ρs en kg/m3, i k1 és el factor de calibració (agafar 1 sinó
és coneix).

HYDROCYCLONE: Plitt model
L’exponent de la diferencia de densitats reflexa les condicions de flux. Si
s’aplica la llei d’Stokes, l’exponent és 0.5, com reflexa Plitt a l’expressió. Però, si el
nivell fou turbulent caldria augmentar l’exponent per tal que coincideixi amb els
valors reals de rendiment.
La densitat del llot en la zona de separació afecta també al d50. Aquesta densitat
està sempre entre el valor del mineral més lleuger i la del líquid portador. Cal afegir
una fracció de la diferència entre aquests valors a la densitat de líquid, el cas límit
seria considerar la densitat de la mescla.
L’efecte de la viscositat sobre el d50 resta modulat pel factor de viscositat que
multiplica a la correlació, d’acord amb la recomanació de S K Kawatra, A K Bakshi
and M T Rusesky "The effect of slurry viscosity on hydrocyclone classification"
International Journal of Mineral Processing 48(1996) 39-50:

𝛍𝛍𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥
𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅 𝐝𝐝𝐝𝐝 𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯 =
𝛍𝛍𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚

𝟎𝟎.𝟑𝟑𝟑𝟑

HYDROCYCLONE: Plitt model
El paràmetre λ està correlacionat segons Plitt:

𝛌𝛌 = 𝟐𝟐. 𝟗𝟗𝟗𝟗 ·

𝐃𝐃𝟐𝟐𝐜𝐜

· 𝐡𝐡𝟎𝟎
𝐐𝐐𝐅𝐅

𝟎𝟎.𝟏𝟏𝟏𝟏

· 𝐞𝐞−𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓·𝐑𝐑𝐯𝐯

Com per a la funció de classificació de Rosin-Rammler:
−𝟏𝟏. 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓
𝛌𝛌 =
𝐥𝐥𝐥𝐥(𝐒𝐒𝐒𝐒)
On SI és la imperfecció, definida com:

Sent e(d75) = 0.75 i e(d25) = 0.25.
Aleshores, segons Plitt, SI val:

𝒅𝒅𝟐𝟐𝟐𝟐
𝑺𝑺𝑺𝑺 =
𝒅𝒅𝟕𝟕𝟕𝟕

𝟏𝟏. 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓
𝐐𝐐𝐅𝐅
·
𝐥𝐥𝐥𝐥 𝐒𝐒𝐒𝐒 = −
𝟐𝟐. 𝟗𝟗𝟗𝟗
𝐃𝐃𝟐𝟐𝐜𝐜 · 𝐡𝐡𝟎𝟎

𝟎𝟎.𝟏𝟏𝟏𝟏

· 𝐞𝐞𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓·𝐑𝐑𝐯𝐯

HYDROCYCLONE: Plitt model
Pel càlcul de la pèrdua de càrrega, una altra correlació és la de Plitt:

k 3·139251.36·Q1F.78e0.55x

∆P =
D

0.37
C

D

0 , 94 0.28
I
0

h

(D

2
U

+D

On:
P = pèrdua de càrrega, en Pa;
QF = flux total d’alimentació, m3/s;
DC = diàmetre del hidrocicló, en m;
k2 = factor de calibració (agafar 1 sinó és coneix).

)

2 0 ,87
O

HYDROCYCLONE: Plitt model
La mida de la boca de descàrrega ha de ser prou gran per
descarregar els sòlids grossos, però prou petita per no
deixar escapar els fins. La relació de Concha permet
preveure el tipus de descàrrega:
Zona a) 0.45 < Du/Do < 0.56, zona d’operació correcte.
Zona b) Du/Do < 0.45, descàrrega tipus “corda”, la
descàrrega surt molt densa, igual que el diàmetre de la
boca de descàrrega i impedeix l’entrada d’aire i la formació
del vòrtex.
Zona c): Du/Do > 0.56, descàrrega tipus “spray”, es dilueix
molt la descàrrega, i l’aigua addicional transporta els fins
sense classificar.

HYDROCYCLONE: Plitt model
Problema 9
1) Càlcul de la densitat global alimentació:

𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜌𝜌𝐹𝐹0 = 1, −𝑥𝑥𝐹𝐹0 𝜌𝜌𝐿𝐿 + 𝑥𝑥𝐹𝐹0 𝜌𝜌𝑆𝑆 = 1 − 0,35 1000 + 0,35 5500 = 2575 3
𝑚𝑚
2) Càlcul del cabal total aliment:
100𝑡𝑡 1 𝑚𝑚3 1 𝑚𝑚3 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
1ℎ
𝑚𝑚3
𝑄𝑄𝐹𝐹0 =
= 0,0144
𝑠𝑠
ℎ 5,5 𝑡𝑡 0,35 𝑚𝑚3 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 3600 𝑠𝑠
3) Càlcul d50;
Equació Plitt: d50 = 0,00048 m
4) Càlcul model Plitt:

𝑚𝑚3 𝑆𝑆 + 𝐿𝐿 𝐷𝐷
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑆𝑆 = 1,41 3
𝑚𝑚 𝑆𝑆 + 𝐿𝐿 𝑉𝑉
𝑆𝑆
1,41
𝑚𝑚3 𝑆𝑆 + 𝐿𝐿 𝐷𝐷
𝑅𝑅𝑣𝑣 =
=
= 0,585 3
1 + 𝑆𝑆 1 + 1,41
𝑚𝑚 𝑆𝑆 + 𝐿𝐿 𝐹𝐹0

HYDROCYCLONE: Plitt model
5) Càlcul Rf o α.

Calculem λ;

L’equació e(dp) serà:

Cal fer taula:

𝑅𝑅𝑣𝑣 − 𝑥𝑥 · ∑𝑖𝑖 𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 · 𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹
∝ = 𝑅𝑅𝑓𝑓 =
1 − 𝑥𝑥 · ∑𝑖𝑖 𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 · 𝑝𝑝𝑖𝑖𝐹𝐹
𝜆𝜆 = 2.96 ·

0,52 · 1,5
0,0144

𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 1 −

0.15

· 𝑒𝑒 −1.58·0,585 = 1,915

1,915
𝑑𝑑𝑑𝑑
0,6931
0,00048
𝑒𝑒

HYDROCYCLONE: Plitt model
dp [mm]
2,500
2,083
1,736
1,447
1,206
1,005
0,837
0,698
0,581
0,485
0,404

massa-miF0
0,000
0,149
0,058
0,077
0,079
0,075
0,107
0,129
0,070
0,121
0,133

1

volum
0,000
0,027
0,011
0,014
0,014
0,014
0,020
0,023
0,013
0,022
0,024
0,181818182

volum-piF2
0,000
0,149
0,058
0,077
0,079
0,075
0,107
0,129
0,070
0,121
0,133
1

e(dp) mineral
0,999999914
0,999989616
0,999694625
0,996684012
0,982168433
0,941589052
0,865116375
0,756597203
0,630894125
0,504898415
0,390946096

0,781

0,585 − 0,35 · 0,781
= 0,429
1 − 0,35 · 0,781
6) Podem fer taula amb totes les recuperacions:
∝ = 𝑅𝑅𝑓𝑓 =

Fer taula:

𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 = 0,429 + 1 − 0,429

1 − 𝑒𝑒

piF0*e(dp)
0
0,148844574
0,058028187
0,077183323
0,077674416
0,070995643
0,092927616
0,097738903
0,044424653
0,061120301
0,05204073

0,6931

1,915
𝑑𝑑𝑑𝑑
0,00048

HYDROCYCLONE: Plitt model
DESCÀRREGA
c(dp)
0,999999951
0,99999407
0,999825602
0,998106256
0,989816485
0,966641813
0,922968667
0,860993935
0,789205564
0,717250072
0,652172498

c(dp)*piF0
0
0,148845237
0,058035789
0,077293462
0,07827926
0,072884617
0,099141896
0,111225104
0,055572215
0,086826456
0,086813843

piD
0
0,170124809
0,066332842
0,088343677
0,089470408
0,083304523
0,113315659
0,127126335
0,063517064
0,099239549
0,099225134

0,874917878

1

VESSAMENT
Acumulada
1
0,829875191
0,763542349
0,675198672
0,585728264
0,502423741
0,389108082
0,261981747
0,198464683
0,099225134
0

(1-c(dp))*piF0
0
8,82666E-07
1,01231E-05
0,000146652
0,000805359
0,002515201
0,008274422
0,017957111
0,014843172
0,034228193
0,046301005

piV
0
7,05669E-06
8,09316E-05
0,001172444
0,006438645
0,020108399
0,066151917
0,143562574
0,118667412
0,273645768
0,370164853

0,125082122

1

𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐹𝐹0
𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐷𝐷
𝐷𝐷 = 100
0,875 = 87,49
ℎ
ℎ
𝑉𝑉 = 100

𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐹𝐹0
𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐷𝐷
0,125 = 12,51
ℎ
ℎ

Acumulada
1
0,999992943
0,999912012
0,998739568
0,992300923
0,972192524
0,906040606
0,762478032
0,643810621
0,370164853
0

HYDROCYCLONE: Plitt model
7) Càlculs volumètrics de sòlids:
87,49𝑡𝑡
𝑄𝑄𝐷𝐷𝑠𝑠 =
ℎ
12,51𝑡𝑡
𝑄𝑄𝑉𝑉𝑠𝑠 =
ℎ
8) Càlculs volumètrics totals:

1 𝑚𝑚3 1 ℎ
𝑚𝑚3 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐷𝐷
= 0,0044
5,5 𝑡𝑡 3600 𝑠𝑠
𝑠𝑠
3
3
1 𝑚𝑚
1ℎ
𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐷𝐷
= 0,0006
5,5 𝑡𝑡 3600 𝑠𝑠
𝑠𝑠

𝑚𝑚3 𝑆𝑆 + 𝐿𝐿 𝐷𝐷
𝑄𝑄𝐷𝐷 = 𝑄𝑄𝐹𝐹0 𝑅𝑅𝑣𝑣 = 0,0144 0,585 = 0,0084
𝑠𝑠
3
𝑚𝑚 𝑆𝑆 + 𝐿𝐿 𝑉𝑉
𝑄𝑄𝑉𝑉 = 𝑄𝑄𝐹𝐹0 − 𝑄𝑄𝐷𝐷 = 0,0144 − 0,0084 = 0,006
𝑠𝑠
9) Càlculs fraccions de sòlids:
𝑄𝑄𝐷𝐷𝑠𝑠 0,0044
𝑚𝑚3 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐷𝐷
𝑥𝑥𝐷𝐷 =
=
= 0,52 3
𝑄𝑄𝐷𝐷 0,0084
𝑚𝑚 𝑆𝑆 + 𝐿𝐿 𝐷𝐷
𝑄𝑄𝑉𝑉𝑠𝑠 0,0006
𝑚𝑚3 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑉𝑉
𝑥𝑥𝑉𝑉 =
=
= 0,11 3
𝑄𝑄𝑉𝑉
0,006
𝑚𝑚 𝑆𝑆 + 𝐿𝐿 𝑉𝑉

HYDROCYCLONE: Plitt model
Problema 10
1) Càlcul de la llei global alimentació F0, fem taula:
ALIMENTACIÓ HIDROCICLÓ = FO
dp [mm]
1,100
1,078
1,057
1,037
1,016
0,996
0,977
0,958
0,939
0,920
0,902

miF0
0,000
0,149
0,058
0,077
0,079
0,075
0,107
0,129
0,070
0,121
0,133

1

Llei
0,387
0,375
0,414
0,394
0,423
0,403
0,473
0,467
0,483
0,478
0,509

miF0ZnS = Fracció massa ZnS
0
0,055769588
0,024027802
0,030549901
0,033416414
0,030363704
0,050813911
0,06037081
0,034006012
0,057860796
0,067735887

0,444914825

miF0Ganga = Fracció
0
0,093076531
0,03401811
0,046890213
0,045668205
0,045036114
0,056602407
0,068811405
0,036409374
0,063193853
0,065378962

0,555085175

Llei F0 = 0,45 kg ZnS/ kg F0
2) Càlcul densitat sòlids a F0;
0,55
0,45
𝑘𝑘𝑘𝑘
7600
2650
𝜌𝜌𝑠𝑠𝑠𝑠0 =
7600 +
2650 = 3731,24 3
0,45
0,55
0,45
0,55
𝑚𝑚
+
+
7600 2650
7600 2650

HYDROCYCLONE: Plitt model
3) Càlcul de la densitat global alimentació:
𝜌𝜌𝐹𝐹0 = 1, −𝑥𝑥𝐹𝐹0 𝜌𝜌𝐿𝐿 + 𝑥𝑥𝐹𝐹0 𝜌𝜌𝑠𝑠𝑠𝑠0 = 1 − 0,35 1000 + 0,35 3731,24 = 2092,5

4) Càlcul del cabal total aliment:
115𝑡𝑡 1 𝑚𝑚3 1 𝑚𝑚3 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
1ℎ
𝑚𝑚3
𝑄𝑄𝐹𝐹0 =
= 0,0214
𝑠𝑠
ℎ 2,1 𝑡𝑡 0,40 𝑚𝑚3 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 3600 𝑠𝑠
3) Càlcul d50;
Equació Plitt:
dZnS-50 = 0,00078 m
dZnS-50 = 0,00157 m
4) Càlcul model Plitt:

5) Suposem α=Rf=0,0416

𝑚𝑚3 𝑆𝑆 + 𝐿𝐿 𝐷𝐷
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑆𝑆 = 0,164 3
𝑚𝑚 𝑆𝑆 + 𝐿𝐿 𝑉𝑉
0,164
𝑚𝑚3 𝑆𝑆 + 𝐿𝐿 𝐷𝐷
𝑅𝑅𝑣𝑣 =
= 0,141 3
1 + 0,164
𝑚𝑚 𝑆𝑆 + 𝐿𝐿 𝐹𝐹0

𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑚𝑚3

HYDROCYCLONE: Plitt model
6) Calculem λ;

0.15

0,62 · 1,8
𝜆𝜆 = 2.96 ·
· 𝑒𝑒 −1.58·0,141 = 3,951
0,0214
7) L’equació c(dp) serà diferent pel mineral i la ganga depenen del d50:
Fem la taula:

𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 = 0,0416 + 1 − 0,0416
DESCÀRREGA

MINERAL
c(dp)
0,931534309
0,916493536
0,899659405
0,881086498
0,860865358
0,839118287
0,81599414
0,791662532
0,766307821
0,740123208
0,713305206

c(dp)*miF0ZnS
0
0,051112467
0,021616838
0,026917105
0,028767033
0,02547874
0,041463853
0,047793308
0,026059073
0,042824118
0,048316361

0,3603489

1 − 𝑒𝑒

0,6931

ESTÈRIL
Descàrrega esteril c(dp) c(dp)*miF0Ganga
0,191971219
0
0,181527525
0,016895952
0,171749682
0,0058426
0,162603745
0,007624524
0,154056231
0,007035472
0,146074335
0,00657862
0,138626107
0,007846571
0,131680591
0,009061127
0,12520793
0,004558742
0,119179437
0,007531408
0,113567652
0,007424935

0,080399952

𝑑𝑑𝑑𝑑 3,951
𝑑𝑑50

Llei
D
[t
miD
PbS/t]
0
0
0,154302
0,751560872
0,062302
0,787227994
0,07837
0,779265647
0,081231
0,803492196
0,072734
0,79478596
0,111879
0,840873985
0,128995
0,840625862
0,069468
0,85110818
0,11425
0,850435325
0,12647
0,866796509

1

0,817583297

HYDROCYCLONE: Plitt model
VESSAMENT

8) Calculem:

MINERAL
(1-c(dp))*miF0ZnS
0
0,004657121
0,002410964
0,003632796
0,004649381
0,004884965
0,009350057
0,012577502
0,007946939
0,015036678
0,019419526

ESTÈRIL
(1-c(dp))*miF1Ganga
0
0,076180579
0,028175511
0,039265689
0,038632734
0,038457493
0,048755836
0,059750279
0,031850631
0,055662446
0,057954027

miV
0
0,144546327
0,05469184
0,076707011
0,077392982
0,077500883
0,103899461
0,129329694
0,071162251
0,126417484
0,138352067

Llei V
[t
PbS/t]
0
0,057610757
0,078824512
0,084683544
0,107420371
0,112706224
0,160914096
0,173895861
0,199684027
0,212685494
0,250984031

0,08456593

0,474685224

1

0,151212793

𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐹𝐹0
𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐷𝐷
𝐷𝐷 = 115
(0,3604 + 0,0804) = 50,69
ℎ
ℎ
𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐹𝐹0
𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐷𝐷
𝑉𝑉 = 115
(0,0846 + 0,4747) = 64,31
ℎ
ℎ
0,3604
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐷𝐷 =
= 0,818
0,3604 + 0,0804
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐷𝐷
0,0846
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑉𝑉 =
= 0,151
0,0804 + 0,4747
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐷𝐷

HYDROCYCLONE: Plitt model

9) Càlcul densitat sòlids a D i V;
1 − 0,818
0,818
𝑘𝑘𝑘𝑘
7600
2650
7600 +
2650 = 5668,51 3
𝜌𝜌𝑠𝑠𝐷𝐷 =
0,818 1 − 0,818
0,818 1 − 0,818
𝑚𝑚
+
+
7600
7600
2650
2650
1 − 0,151
0,151
𝑘𝑘𝑘𝑘
7600
2650
𝜌𝜌𝑠𝑠𝑉𝑉 =
7600 +
2650 = 2939,50 3
0,151 1 − 0,151
0,151 1 − 0,151
𝑚𝑚
+
+
7600
7600
2650
2650
10) Càlculs volumètrics de sòlids:
50,686 𝑡𝑡 1 𝑚𝑚3 1 ℎ
𝑚𝑚3 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐷𝐷
𝑠𝑠
𝑄𝑄𝐷𝐷 =
= 0,0025
5,7 𝑡𝑡 3600 𝑠𝑠
ℎ
𝑠𝑠
3
3
64,314𝑡𝑡 1 𝑚𝑚
1ℎ
𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐷𝐷
𝑄𝑄𝑉𝑉𝑠𝑠 =
= 0,0061
2,9 𝑡𝑡 3600 𝑠𝑠
ℎ
𝑠𝑠
11) Càlcul Rs:
𝑚𝑚3 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝑠𝑠
0,0025
𝑠𝑠 𝑄𝑄𝐷𝐷
𝑅𝑅𝑠𝑠 =
=
=
= 0,2901
𝑠𝑠
𝑚𝑚3 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎 𝑙𝑙′𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎�
𝑄𝑄𝐹𝐹0
0,0086
𝑠𝑠
12) Càlcul α=Rf:
𝑅𝑅𝑣𝑣 − 𝑅𝑅𝑠𝑠 · 𝑥𝑥
0,141 − 0,2901 · 0,4
∝ = 𝑅𝑅𝑓𝑓 =
=
= 0,0416 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
1 − 𝑥𝑥
1 − 0,4

HYDROCYCLONE: Plitt model

13) Càlculs volumètrics totals:

𝑚𝑚3 𝑆𝑆 + 𝐿𝐿 𝐷𝐷
𝑄𝑄𝐷𝐷 = 𝑄𝑄𝐹𝐹0 𝑅𝑅𝑣𝑣 = 0,0214 0,141 = 0,0030
𝑠𝑠
3
𝑚𝑚 𝑆𝑆 + 𝐿𝐿 𝑉𝑉
𝑄𝑄𝑉𝑉 = 𝑄𝑄𝐹𝐹0 − 𝑄𝑄𝐷𝐷 = 0,0214 − 0,0030 = 0,0184
𝑠𝑠
14) Càlculs fraccions de sòlids:
𝑄𝑄𝐷𝐷𝑠𝑠 0,0025
𝑚𝑚3 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐷𝐷
= 0,82 3
𝑥𝑥𝐷𝐷 =
=
𝑄𝑄𝐷𝐷 0,0030
𝑚𝑚 𝑆𝑆 + 𝐿𝐿 𝐷𝐷
𝑠𝑠
𝑄𝑄𝑉𝑉 0,0061
𝑚𝑚3 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑉𝑉
𝑥𝑥𝑉𝑉 =
=
= 0,33 3
𝑄𝑄𝑉𝑉 0,0184
𝑚𝑚 𝑆𝑆 + 𝐿𝐿 𝑉𝑉

SENSORTITZACIÓ
I CONTROL

ANALITZADORS ON-LINE DE MIDA DE PARTÍCULA

Partícules
Imatge.
Mesura en continu.
La detecció de vores de domini
s'utilitza per representar una
xarxa de polígons al voltant de
cada partícula, això permet
generar
a
l'instant
les
especificacions de materials, com
ara la distribució de la mida, la
uniformitat, la forma i altres
característiques.

ANALITZADORS ON-LINE DE MIDA DE PARTÍCULA

Partícules
Imatge.
Mesura en continu
transportadores.

sobre

bandes

ANALITZADORS ON-LINE DE MIDA DE PARTÍCULA EN POLPA
Partícules en suspensió en aigua
Basat en tecnologia làser permet el seguiment
i control de la mida de partícula mitjana
augmentant el rendiment i reduint la
variabilitat de la mida de partícula. Això
millora el procés aigües avall, reduint al mínim
el consum de reactiu, amb la maximització de
la recuperació i amb la millora de la eficiència.

Presa de mostres de forma automàtica d'un a
tres corrents de procés i les mesures de mida
de partícula en l'interval de 25-1000 micres
(de 500 a 15 malles).
Densitat i el pH de la mostra es poden
mesurar com a opció.

MINERALOGICAL INFORMATION EXTRACTION
Techniques used for mineralogical information extraction:
- Electron microscopes equipped with energy dispersive X-ray
analyser (SEM/EDX)
- Wavelength dispersive X-ray analyser (SEM/WDX)
- Variable-pressure scanning electron microscopes (VP-SEM)
- Electron probe micro-analysers (EPMA)
- X-ray diffraction (XRD)
- Quantitative evaluation of material using electron microscopes
(QEM*SEM, and later on QEMSCAN)
- Mineral liberation analysers (MLA)

Sensor-Based Sorting (SBS)
Sensor-based sorting offer potential energy savings through the pre-separation of minerals
in the early stages, which also reduces the amount of waste product, water and chemical
usage. Only coarse particles (from 10-20mm- to 100-200mm) are processed by SBS. Fine
particles are directly fed into conventional processing operations.
Individual particles in the material flow are recognized and classified, using technologies
like X-ray Sorting, X-ray Florescence, Hyper Spectral Imaging (HIS) or Near Infra-Red (NIR)
sensor sorting technologies, mining companies can now identify and separate material
based on its elemental composition or material density.
Pre-separation of materials can remove contaminants earlier in the process, reducing
the costs associated with traditional mineral separation.

Sensor-Based Sorting (SBS)
[m]
Gammaradiation

X-ray

10-12

Sensor/Technology

Material Property

Sorter application

RM (Radiometric)

Natural Gamma Radiation

Radioactive Ores

XRT (X-ray Transmission)

Atomic Density

Base and Heavy Metal Ores
Precious Metal Ores
Industrial Minerals, Coal,
Diamonds, Scrap Metals

XRF

Visible Fluorescence under X-rays

Diamonds

COLOR
(CCD Color Camera)

Reflection, Absorption, Transmission

Base Metal Ores
Precious Metal Ores
Industrial Minerals
Diamonds, Glass

PM
(Photometric)

Monochromatic Reflection/Absorption

Industrial Minerals
Precious Stones
Diamonds

NIR
(Near Infrared Spectrometry)

Reflection, Absorption

Base Metal Ores
Industrial Minerals
Plastic
Paper, Cardboard

IR
(Infrared Camera)

Heat conductivity, heat dissipation

Base Metal Sulphide Ores
Precious Metal Ores
Industrial Minerals
Graphite, Coal

EM
(Electro-Magnetic Sensor)

Conductivity, Permeability

Base Metal Sulphide Ores
Scrap metals

10-11
10-10
10-9
10-8

Ultraviolett (UV)
Visible light (VIS)
Near Infrared (NIR)

10-7
10-6
10-5
10-4

Infrared (IR)
Microwaves

10-3
10-2
10-1

101
Radio Waves

102
103

Alternating Current (AC) 104

CONTROL A MOLTA

Exemple de control d’un circuit de molta:

AVALUACIÓ QUANTITATIVA
Els analitzadors en línia mesuren la
composició elemental de la matèria
primera
mineral
sobre
cintes
transportadores, sistemes de caiguda
lliure, conductes de polpa i fronts de mina.
Detectant tots els elements en temps real
sense mostreig.
Pot operar 24 hores/7dies amb automàtic i
condicions ambientals extremes.

CONTROL ANALÍTIC ON-LINE

AVALUACIÓ QUANTITATIVA DE MINERALS

Mineral Liberation Analyser (MLA)
El analitzador d‘alliberament mineral (MLA) és un sistema d'anàlisi automatitzat de minerals que permet
identificar els minerals en seccions polides de partícules, i quantificar una àmplia gamma de característiques
minerals , com ara l'abundància de minerals, mida de gra i l'alliberament.
La textura mineral i el potencial de l'alliberament són propietats fonamentals de mineral pel seu tractament
econòmic; per tant les dades recollides pel MLA són molt valuoses.
Integra un Scanning Electron Microscope (SEM) amb una càmera per a mostres grans, i detectors Energydispersive X-ray spectroscopy (EDS).

Optimització els processos
El MLA pot analitzar les alimentacions i els productes de processos de separació . L'eficiència de proves de
flotació es pot avaluar utilitzant la informació de MLA, com ara corbes de recuperació. Informació, per
exemple , sobre la distribució de l'alliberament dels minerals valuosos és vital per determinar si la separació
és ineficient a causa de la presència de partícules sense alliberar.

AVALUACIÓ QUANTITATIVA DE MINERALS
QEMSCAN és el nom per a la integració de solucions d’automatització mineralògica i petrogràfica proporcionant resultats d’anàlisi
quantitatiu de roques i mineralas de la mostra. QEMSCAN és l’abreviatura de Quantitative Evaluation of Minerals by SCANning
electron microscopy, i resta registrada per la companyia FEI Company des del 2009.
Integra un Scanning Electron Microscope (SEM) amb una càmera per a mostres grans, i fins a quatre detectors Energy-dispersive Xray spectroscopy (EDS), i un sofware propietat de FEI automatitza i controla d’adquisició de dades.

AVALUACIÓ QUANTITATIVA DE MINERALS

QEMSCAN crea mapes de fase mineral d'una superfície de la mostra.
Proporcionar informació sobre la composició elemental en cada punt de mesura. La
composició elemental acaba podent-se convertir en fases minerals.

CONTROL FLOTACIÓ

