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1 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA 

1.1 MATÈRIA HOMOGÈNIA I MATÈRIA HETEROGÈNIA 

Ja hem vist en unitats anteriors què era matèria: tot allò que ocupa un lloc –i per tant, 

un volum– en l’espai. I també que era un material: un tipus de matèria (un element 

químic, un compost químic o una combinació d’ells) amb alguna propietat útil, sigui 

mecànica, elèctrica, òptica, tèrmica o magnètica, que permeti a l’ésser humà construir 

o fabricar objectes diversos. També sabem ara que la matèria es pot trobar, 

normalment, en 3 estats físics d’agregació: sòlid, líquid i gasós. 

Ara veurem una classificació molt important de la matèria. 

En general, la matèria pot presentar un aspecte homogeni –degut a una distribució 

uniforme dels seus components, per la qual cosa s’anomena matèria homogènia, i 

en la que no podem distingir els seus components ni a ull un ni amb microscopi 

convencional (aquest és el cas de les mescles homogènies o dissolucions i les 

substàncies pures) o un aspecte heterogeni, per la qual cosa rep el nom de matèria 

heterogènia, i en la que sí podem distingir els seus components a ull un o amb un 

microscopi poc potent (mescles heterogènies o mescles mecàniques). 

Però, en què es diferencien una mescla homogènia d’una substància pura, ja que les 

dues presenten un aspecte homogeni? Evidentment no en l’aspecte; una substància 

pura està formada per un únic component (és una única substància) i una mescla 

homogènia (o dissolució) consta de dos o més components. A més del nombre de 

components, altra diferència entre una substància pura i una mescla és que la 

substància pura té una composició invariable d’una mostra a altra, mentre que, en la 

mescla homogènia, la composició pot ser variable d’una mostra a altra. I la diferència 

més significativa és que una substància pura mostra unes propietats característiques 

que sempre tenen el mateix valor, si s’han mesurat en les mateixes condicions de 

pressió i de temperatura (densitat, punt de fusió, punt d’ebullició, calor latent, 

conductivitat tèrmica, conductivitat elèctrica, etc.), que les dissolucions –i les mescles, 

en general– no tenen, ja que depenen de la quantitat relativa de cada component a la 

mescla (no podem parlar d’una “veritable” densitat de l’aire, sinó d’una densitat 

aparent o d’una densitat de mescla (o, segons alguns textos, d’una densitat mitjana) 

de l’aire, que depèn del percentatge de cada gas que constitueix l’aire). 

Com hem dit, la matèria heterogènia és aquella els constituents de la qual distingim a 

ull un o amb un microscopi poc potent. La distribució dels components no és 

uniforme, per tant, la composició en tots els seus punt no serà la mateixa. 
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2 MESCLES 
En diversos processos naturals i artificials té lloc la combinació de diferents 

substàncies, les propietats individuals de les quals no varien. Aquesta combinació de 

substàncies rep el nom de mescla. 

La matèria que ens envolta està formada gairebé sempre per una mescla de 

substàncies. 

Per exemple, l’aire és una mescla de diverses substàncies: oxigen, nitrogen, argó, 

diòxid de carboni, vapor d’aigua i altres gasos; l’aigua de l’aixeta conté sals i altres 

substàncies dissoltes; el petroli és una mescla complexa de moltíssimes substàncies; el 

granit està format per quars, feldspat i mica. 

També són mescles de substàncies la llet, el vidre, l’oli, el paper, el ciment, la sang, etc. 

Les substàncies que constitueixen una mescla s’anomenen components. El component 

que és en major proporció en una mescla s’anomena dissolvent i els que hi són en 

menor proporció, soluts. 

2.1 MESCLES HOMOGÈNIES O DISSOLUCIONS 

Hi ha mescles que tenen les mateixes propietats i la mateixa composició en tots els 

punts, i els seus components no es distingeixen ni a ull nu ni amb microscopi: són les 

mescles homogènies. Per exemple, si fiquem en un got que conté una mica d’aigua 

destil·lada (aigua pura) una mica de sal i l’agitem, veurem com la sal desapareix en el si 

del líquid. Solament veurem una única fase (líquid). Si la tastem, notarem el sabor salat 

degut a la sal i l’aspecte líquid de l’aigua. S’ha format una mescla homogènia perquè 

qualsevol porció que n’agafem té les mateixes propietats i la mateixa composició. 

També s’anomena dissolució o solució. Tenim més exemples en l’aigua de l’aixeta, 

l’aire i el petroli. 

2.2 MESCLES HETEROGÈNIES O MESCLES MECÀNIQUES 

També hi ha mescles que no presenten les mateixes propietats ni la mateixa 

composició a tots els punts i es poden veure els seus components a ull nu o amb 

microscopi: són les mescles heterogènies –o mescles mecàniques–. Per exemple, si 

fiquem en el got d’aigua, en comptes de sal, una mica d’oli, observarem que l’oli 

sobreneda sobre l’aigua. Aquesta vegada l’aigua no fa desaparèixer l’oli. Ara 

observarem dues fases líquides separades per una mena de superfície, anomenada 

interfase. Si agafem una petita mostra del fons del recipient i la tastem tindrà gust a 

aigua només; si fem el mateix amb una mostra extreta de la superfície del líquid 

notarem el gust de l’oli. En cap de les dues mostres trobarem propietats intermèdies 

de les dues substàncies. S’ha format una mescla heterogènia perquè les propietats i la 

composició d’una de les seves porcions depenen del punt d’on s’agafi la mostra. En la 

llet, el granit i la sang tenim més exemples. 
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3 SUBSTÀNCIES PURES 
Cada component d’una mescla és una substància pura o espècie química. Les 

substàncies pures no necessàriament formen part d’una mescla, les podem trobar en 

forma de compostos o de substàncies simples. 

Les substàncies pures són constituïdes per una sola classe de matèria, aquestes 

substàncies tenen unes propietats que no depenen de la quantitat de substància i 

serveixen per a identificar-les: densitat, temperatures de canvi d’estat físic: punt (o 

temperatura) de fusió, punt d’ebullició, punt de solidificació; la conductivitat elèctrica, 

la duresa, la reactivitat química, entre d’altres. 

Aquestes propietats s’anomenen propietats característiques els valors de les quals són 

constants per a cada substància pura, sempre que es mesurin en les mateixes condicions 

de pressió i de temperatura. Totes aquestes propietats es troben tabulades a un llibre: 

“Handbook of Physical and Chemistry Propiertys”. Així, per exemple, la densitat de 

l’aigua pura (destil·lada) és d’un gram per centímetre cúbic, mesurada a una 

temperatura de 20 C i a una atmosfera de pressió. Si intentem mesurar, per exemple, la 

densitat d’una mescla, trobarem valors diferents d’aquesta propietat segons el 

percentatge dels components que la formen. 

3.1 CLASSIFICACIÓ DE LES SUBSTÀNCIES PURES 

Les substàncies pures es poden classificar en substàncies simples i compostos. 

Les substàncies simples són substàncies pures constituïdes per un únic tipus d’element 

i un element és una substància pura constituïda per un mateix tipus d’àtom. Així, les 

substàncies simples són substàncies pures formades per un únic tipus d’àtom. 

L’oxigen, O2, el nitrogen, N2, i l’argó, Ar, una vegada separats cada un de l’aire, són 

substàncies simples. També ho són el ferro, Fe, el sofre, S, el carboni, C, etc. 

Els compostos són substàncies pures constituïdes per elements diferents. L’aigua 

destil·lada, H20, la sal comuna, NaCl, el sucre, C6H12O6, la cal viva, CaO2, etc. són 

compostos. 

4 MÈTODES FÍSICS DE SEPARACIÓ DE MESCLES 

Però, si ara volguéssim separar els components de la mescla oliaigua o els de la 

mescla salaigua, com ho faríem? Ho veurem més endavant, però ja podeu pensar en 

la forma més adequada, és a dir, hem de pensar en un mètode de separació. 

Aquests que hem vist abans són exemples senzills de mescles que es poden separar 

fàcilment. N’hi ha d’altres que són més complicats. En general, l’augment del nombre 

de components i l’augment del nombre de fases dificulta la separació dels components 

d’una mescla. 
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4.1 NECESSITAT DE LA SEPARACIÓ DE COMPONENTS D’UNA MESCLA 

A vegades, necessitem obtenir una substància amb un alt grau de puresa, per exemple, 

en la fabricació de productes farmacèutics (medecines i cosmètics) o de productes 

alimentaris. 

També necessitem obtenir certs metalls purs, però el que s’obté en les mines és una 

mescla de minerals que contenen, cada un d’ells, determinats metalls, alguns sense 

gaire utilitat, que han de ser separats per obtenir el mineral que conté el metall 

desitjat i, després, aquest mineral s’ha de tractar per tal d’obtenir el metall que ens 

interessa. 

El petroli que surt d’una perforació petrolífera no és útil directament, s’han de realitzar 

una sèrie de processos físics (destil·lacions fraccionades) per tal d’obtenir els seus 

components (gasolines, gasoil, fuel, quitrà, parafines, olis lleugers de lubrificació, 

querosè, i gasos combustibles, com el propà i el butà) que sí ens són útils ara. 

L’aigua que bevem no ve directament del riu més pròxim a la nostra llar, sinó que ha 

passat per una estació depuradora i de potabilització d’aigua. En aquest tipus 

d’estació, l’aigua arriba del riu amb sòlids de diferent mida que hem de separar 

(filtració de residus sòlids), i conté certes substàncies que a determinades 

concentracions poden ser nocives per a l’ésser humà, a més de bacteris infecciosos 

que s’han d’eliminar abans que arribin al consum humà. Hem de separar tot allò que 

ens sigui perjudicial. 

Com veieu, sense adonar-nos, estem envoltats de processos de separació i, a casa, 

també realitzem o hem vist realitzar segurament alguna separació. Se us acut alguna? 

4.2 ABANS DE LA SEPARACIÓ...  

Per tal de separar els components d’una mescla haurem d’esbrinar si es tracta d’una 

mescla homogènia o heterogènia i conèixer les propietats dels seus components. Per 

exemple, si tenim una dissolució d’aigua i sal (mescla homogènia) sabem que l’aigua 

líquida pot passar a fase gasosa a temperatura ambient (l’aigua s’evapora fàcilment) i 

ho fa més ràpidament si l’escalfem, en canvi la sal sòlida no passa a fase gasosa a 

temperatura ambient i si l’escalfem no passarà a fase líquida fàcilment (Tf  1500 °C) i 

més difícilment passarà a fase gasosa. Això ens fa pensar que un mètode adequat per 

separar els dos components (aigua i sal) de la dissolució, seria l’evaporació del 

dissolvent (aigua) o l’escalfament de la dissolució, si volem una separació més ràpida. 

A més, l’estat físic en què es trobin els components de la mescla serà determinant per 

escollir el mètode més adequat de separació. Suposeu que teniu una mescla d’oli i 

aigua que voleu separar, a ningú se li acudiria agafar un tamís (o un colador casolà) per 

tal de separar-los: mai s’aconseguiria una separació així! En canvi, si esteu fent un brou 

de peix, amb aigua i amb caps de rap i espines de bruixa, el mètode adequat per 
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separar la sucosa aigua de la resta de components (els caps de rap i les espines de 

bruixa) seria el tamisat: les restes sòlides quedarien retingudes sobre el tamís, però 

l’aigua s’escolaria al seu través. 

4.3 CONCEPTES PREVIS 

4.3.1 SOLUBILITAT I SATURACIÓ 

Aquests dos conceptes ens seran útils a l’hora de separar dissolucions formades, 

sobretot, per sòlids i líquids. 

 Solubilitat: és la quantitat màxima de solut que es pot dissoldre en un 

determinat dissolvent a una determinada temperatura.  

Si variem la temperatura de la dissolució, canviarem la solubilitat del solut, ja 

que la solubilitat d’un solut en un determinat dissolvent depèn de la 

temperatura; en general, la solubilitat d’un solut sòlid en un dissolvent líquid 

determinat augmenta en augmentar la temperatura de la dissolució. En canvi, 

la solubilitat d’un solut gasós en un dissolvent líquid determinat disminueix en 

augmentar la temperatura de la dissolució. 

Temperatura (°C) 0 10 20 30 40 50 60 70  

nitrat de potassi 5 18 30 42 63 85 110 140 Solubilitat 
(grams de solut 

en 100 g d’aigua) 
nitrat de sodi 70 78 85 91 101 111 122 140 

sulfat de coure (II) 14 17 21 25 29 33 40 47 
Taula 1. Variació de la solubilitat de diferents soluts, dissolts en aigua, amb la temperatura 

La solubilitat se sol mesurar en grams de solut per cada 100 g de dissolvent, o 

en grams de solut per cada 100 g de dissolució o en mols de solut per cada litre 

de dissolució, etc. Per a les diferents substàncies pures –que actuen com a  

soluts– hi ha unes corbes de solubilitat, obtingudes a partir de dades com les 

de la taula anterior, que mostren com varia la seva solubilitat en un determinat 

dissolvent, en variar la temperatura de la dissolució. 

 
Figura 1. Corbes de solubilitat de diferents sals 
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Si ens fixem a la Taula 1, a 20 °C, podrem dissoldre, com a màxim, en 100 g d’aigua: 

 30 g de nitrat de potassi, KNO3. 

 85 g de nitrat de sodi, NaNO3. 

 21 g de sulfat de coure (II), CuSO4. 

Així, que podem dir que, a 20 °C, la sal més soluble d’aquestes tres és el nitrat de sodi, 

ja que podem dissoldre més quantitat de solut (85 g), amb la mateixa quantitat de 

dissolvent (100 g d’aigua), que amb el nitrat de potassi i el sulfat de coure (II) –30 g i 21 

g, respectivament–. Evidentment, la sal més insoluble d’aquestes tres, a la mateixa 

temperatura, és el sulfat de coure (II). 

 Dissolució (o solució) saturada: una solució saturada és aquella en què s’ha 

dissolt la màxima quantitat de solut possible a una determinada temperatura. 

 Dissolució (o solució) sobresaturada: és una dissolució que conté més solut del 

que pot dissoldre. L’excés de solut d’una dissolució, generalment, es veu com 

un sòlid precipitat al fons del recipient. 

 Dissolució (o solució) no saturada: és una dissolució que pot admetre més 

solut, ja que la concentració del solut no ha arribat a la solubilitat. 

Així, si tenim dos soluts diferents solubles en un líquid podrem separar-los 

(parcialment) en escalfar la dissolució a certa temperatura, en la qual un dels soluts 

sigui totalment soluble i l’altre encara no ho sigui (o ho sigui molt poc). Llavors, 

podrem filtrar la dissolució i el sòlid soluble, junt amb el dissolvent, passarà a través 

del filtre, en canvi el sòlid insoluble quedarà retingut sobre el filtre (cristal·lització 

fraccionada). Després podrem evaporar la dissolució, per tal d’obtenir l’altre sòlid. 

També hem de tenir en compte que les dissolucions es solen classificar en: 

 Dissolucions concentrades: aquelles que tenen molt solut dissolt a la 

dissolució. 

 Dissolucions diluïdes: aquelles que tenen poc solut dissolt a la dissolució. 

Però fixeu-vos que aquests termes referits a les dissolucions (concentrades/diluïdes) 

ens dóna una informació imprecisa (molt, poc) de la quantitat de solut dissolt a la 

dissolució, no ens dóna un valor numèric, no ens dóna una quantitat; només ens dóna 

una informació sobre una qualitat de les dissolucions. Podríem dir que són termes 

qualitatius, però no quantitatius. En principi, totes dues serien dissolucions no 

saturades (o com a molt, saturades, en el cas de dissolucions molt concentrades). 

4.3.2 CONCENTRACIÓ D’UNA DISSOLUCIÓ 

Anomenem concentració d’una dissolució a la quantitat de solut que hi ha dissolt en 

una quantitat determinada de dissolució (o de dissolvent). 
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Hi ha diferents formes d’expressar la concentració d’una dissolució: 

 Tant per cent en massa 

 Tant per cent en volum (emprada en gasos, principalment) 

 Concentració molar (molaritat) 

 Concentració molal (molalitat: expressa la quantitat de solut en referència al 

dissolvent, en comptes de fer referència a la dissolució) 

 Parts per milió (ppm) 

Com que encara no hem parlat del concepte de mol, no veurem, de moment, ni la 

molaritat ni la molalitat. Tampoc estudiarem què és “ppm” i, com que tampoc 

treballarem amb gasos a les pràctiques, deixarem el tant per cent en volum per més 

endavant. Així que ens fixarem com es calcula el tant per cent en massa d’un solut a 

una dissolució.  

No s’ha de confondre la concentració amb la densitat, encara que de vegades 

presentin les mateixes unitats (g/cm3), ja que la massa i el volum en la densitat es 

refereixen a la mateixa substància; en canvi, en una dissolució,  en l’expressió de la 

concentració, la massa correspon a una substància (el solut) i el volum correspon a la 

dissolució, que està format, com a mínim, per 2 components (el solut més el 

dissolvent) o al dissolvent (component diferent al solut). 

4.3.3 CÀLCUL DEL PERCENTATGE EN MASSA D’UN SOLUT DISSOLT 

Es defineix el percentatge en massa d’un solut dissolt en una dissolució com: 

       
      

           
     

Com que la dissolució està formada per solut (o soluts, si n’hi ha més d’un) i per 

dissolvent, la massa de la dissolució serà la suma de les masses de solut i de dissolvent: 

                               

Recordem que si la dada que tenim, per exemple, del dissolvent és un volum, la hem 

de passar a massa, a través de la densitat de la substància en qüestió, ja que no podem 

sumar masses i volums, ja que no són la mateixa magnitud (no podem sumar grams i 

mil·lilitres, per exemple): 

                                    

Per exemple, si dissolem 40 g de sofre en 250 cm3 d’etanol, quin és el percentatge en 

massa del sofre en la dissolució? 

Dada:               
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El primer que hem de fer és passar el volum de dissolvent –etanol–, expressat en cm3, 

a massa, expressada en grams, a través de la densitat: 

                              
 

   
                        

Seguidament calcularem la massa de la dissolució: 

                                             

                                                

Ara, ja podem calcular el percentatge en massa del solut, en aquest cas, del sofre, en la 

dissolució etanòlica: 

       
      

           
     

       
      

           
     

    

        
                                   

4.3.4 CÀLCULS SOBRE SOLUBILITAT 

Suposant que coneixem la solubilitat d’un solut a una determinada pressió i 

temperatura, podem conèixer si una determinada quantitat de solut dissolt en certa 

quantitat de dissolvent ha arribat (o ha sobrepassat) o no a la solubilitat, és a dir, 

podem saber si el solut es dissoldrà en el dissolvent (solució no saturada o saturada) o 

bé si n’hi ha haurà una part que no es dissolgui (solució sobresaturada). 

Veiem l’exemple següent: 

Disposem de 400 cm3 d’aigua destil·lada, H2O, a 50 °C. Com serà la dissolució 

obtinguda en afegir-li: 

a) 125 g de nitrat de potassi, KNO3 

b) 335,954 g de nitrat de potassi, KNO3 

c) 400 g de nitrat de potassi, KNO3 

Dades: 

                       
 

   
                                       

                      

           
 

Com que a la solubilitat, la massa de dissolvent (aigua), ve expressada en grams -100 g 

d’aigua–, i l’enunciat ens dóna un volum de dissolvent -400 cm3 d’aigua–, el primer que 

hem de fer és passar aquest volum a massa, a través de la densitat, que és una dada 

del problema: 
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Així, els 400 cm3 d’aigua tenen una massa de 395.24 g d’aigua (dissolvent). 

Bé, ara hem d’esbrinar quina quantitat de nitrat de potassi, KNO3, com a màxim, es 

pot dissoldre en tot el dissolvent –aigua– de què disposem (395.24 g d’aigua), per la 

qual cosa necessitem la dada de solubilitat i la massa de dissolvent que tenim, que 

hem de multiplicar-les, per saber aquesta quantitat de nitrat de potassi: 

                            
                   

           

                             

Com veiem, com a molt, es poden dissoldre 335,954 g de nitrat de potassi en 395.24 g 

d’aigua (corresponents als 400 cm3 d’aigua), a 50 °C. 

Estem, doncs, en condicions de respondre les qüestions. 

a) 125 g de nitrat de potassi, KNO3 

Com que aquesta quantitat de nitrat de potassi (125 g) és menor que la que podem 

dissoldre com a màxim (335,954 g), la dissolució serà no saturada i tot el solut es 

dissoldrà completament, a aquesta temperatura (50 °C). 

b) 335,954 g de nitrat de potassi, KNO3 

Com que aquesta quantitat de nitrat de potassi (335,954 g) és exactament igual a la 

que podem dissoldre com a màxim (335,954 g), la dissolució serà saturada. El 

dissolvent no pot admetre més solut a aquesta temperatura (50 °C), no el podria  

dissoldre. 

c) 400 g de nitrat de potassi, KNO3 

Com que aquesta quantitat de nitrat de potassi (400 g) és major que la que podem 

dissoldre com a màxim (335,954 g), la dissolució serà sobresaturada i part del solut no 

es podrà dissoldre, a aquesta temperatura (50 °C). Com que només es pot dissoldre 

335,954 g de nitrat de potassi, romandrà sense dissoldre la següent quantitat de solut: 

                                                                    

4.3.5 CANVIS D’ESTAT 

A vegades, canviar l’estat d’un dels components de la mescla és una bona opció per tal 

de separar-lo de la resta de components (aiguasal, per exemple). 

Ara podríeu revisar els apartats del dossier anterior que fan referència als canvis 

d’estat i a les temperatures característiques (punt de fusió, d’ebullició, etc.). Només 

afegir, de moment, que: 
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El fenomen que representa el canvi de l’estat líquid d’una substància pura a l’estat 

gasós s’anomena vaporització. Aquest fenomen pot succeir de diferents formes 

depenent de les condicions i rep, en conseqüència, mots diferents: 

 Evaporació: la vaporització succeeix solament en la superfície del líquid, a 

qualsevol temperatura (es a dir, a temperatura variable) i és un procés lent. 

 Ebullició: la vaporització succeeix en tot el líquid, no solament en la superfície, 

a una temperatura constant (temperatura d’ebullició) i és un procés molt més 

ràpid que l’evaporació. 

Hi ha certes substàncies sòlides que s’evaporen ràpidament a temperatura ambient, 

com les boles de càmfora, el gel sec i el iode, entre d’altres. El pas directe de l’estat 

sòlid a l’estat gasós s’anomena sublimació, i el procés invers, el pas de gas a sòlid, 

s’anomena també sublimació (o sublimació inversa) o cristal·lització ( si el sòlid 

format és cristal·lí). 

A SEPARACIÓ DE COMPONENTS DE MESCLES HOMOGÈNIES. 

Els mètodes que ens permeten separar els components de les mescles homogènies 

són: 

 L’evaporació. 

 La destil·lació: destil·lació simple i destil·lació fraccionada o rectificació. 

 L’absorció. 

 L’extracció: extracció líquid–líquid i extracció sòlid–líquid. 

 La cristal·lització. 

 L’adsorció. Un cas particular d’adsorció: la cromatografia. 

A.1 L’EVAPORACIÓ. 

Aquest mètode permet l’obtenció de components no volàtils (sòlids, en general) 

mitjançant l’eliminació dels components volàtils (dissolvents) d’una dissolució, per 

acció d’un escalfament suau, en alguns casos. L’exemple més comú és l’obtenció de la 

sal comuna, NaCl - clorur de sodi -, a partir de l’aigua de mar continguda en uns 

dipòsits poc profunds, anomenats salines. La sal queda dipositada en els seus fons 

després que l’aigua hagi estat evaporada per l’acció del Sol. Després s’eliminen les 

impureses i es comercialitza industrialment. 

Al laboratori, l’evaporació es pot fer sobre banys de sorra o banys maria, si el 

dissolvent és inflamable; en cas de no ser així, un vas de precipitats i un fogó ens 

serviran prou bé. 

L’evaporació és també una forma de concentrar dissolucions: en disminuir la quantitat 

de dissolvent, i mantenir-se la de solut, la proporció d’aquest últim dins la dissolució 

augmenta, és a dir, la solució es va concentrant. 
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A.2 LA DESTIL·LACIÓ. 

Si tenim dos líquids solubles entre sí en qualsevol proporció, és a dir, miscibles, 

formant una mescla homogènia, i amb punts d’ebullició bastant diferents, els podem 

separar mitjançant una vaporització, seguida d’una condensació, és a dir, per 

destil·lació. 

A.2.1 LA DESTIL·LACIÓ SIMPLE. 

Un líquid bull quan la seva pressió de vapor (que és la pressió exercida per les 

partícules d’aquest líquid en fase gasosa sobre les parets d’un recipient tancat a una 

temperatura determinada) s’iguala a la pressió atmosfèrica, a una temperatura 

concreta. Per tant, si tenim una mescla de dos líquids amb punts d’ebullició diferents, 

en escalfar-los, podrem aconseguir que el líquid que té el punt d’ebullició més baix es 

vaporitzi el primer, i després que es vaporitzi el del punt d’ebullició més alt. Els vapors 

obtinguts son conduïts a un refrigerant on condensen (es transformen en líquids) i es 

recuperen separats. 

En una destil·lació recollim tots els productes vaporitzats, ja que generalment ens 

interessarà aprofitar tant el dissolvent com els soluts (tots dos solen ser líquids); en 

canvi, en una evaporació recollim solament el residu (que sol ser un sòlid) i 

desaprofitem el dissolvent vaporitzat. El mètode de la destil·lació requereix una 

despesa energètica important per fer la separació de components, en canvi 

l’evaporació no necessita quasi energia per poder separar els components de la 

mescla. 

L’aparell que emprem al laboratori per fer una destil·lació simple és el representat a la  

Figura 2: 

 
Figura 2. Aparell de destil·lació simple 

Aquest tipus de destil·lació ha estat el procediment clàssic d’obtenció d’aiguardents 

arreu d’Europa durant segles. 
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A.2.2 LA DESTIL·LACIÓ FRACCIONADA O RECTIFICACIÓ. 

La destil·lació fraccionada o rectificació és un cas particular de destil·lació utilitzat quan 

volem separar mescles de líquids amb punts d’ebullició molt propers entre sí (menys de 

10 °C de diferència). És un mètode molt usat a la indústria química. 

La incorporació d’una columna, anomenada columna o torre de rectificació, a la 

sortida de l’alambí (o del matràs de destil·lació, si treballem al laboratori) permet una 

millora extraordinària del rendiment d’una destil·lació simple, és a dir, una millor 

separació dels components de la mescla. 

La resta de mètodes de separació de mescles homogènies es veurà més endavant. 

B SEPARACIÓ DE COMPONENTS DE MESCLES HETEROGÈNIES. 

Els mètodes que ens permeten separar els components de les mescles homogènies 

són: 

 La decantació. 

 La filtració. 

 El tamisat. 

 La centrifugació. 

 La imantació. 

 Dissolució de components mitjançant l’addició d’un dissolvent específic. 

B.1 LA DECANTACIÓ. 

La decantació consisteix a separar dues o més substàncies immiscibles que tinguin 

diferents densitats i de les quals, almenys una sigui líquida. 

La decantació es pot utilitzar per a eliminar les partícules sòlides que un líquid té en 

suspensió (Figura 3). Quan el sòlid ha sedimentat i el líquid que sura és transparent, 

s’inclina el recipient i, amb cura, s’aboca el líquid en una altre recipient. El sòlid en 

suspensió ha de ser més dens que el líquid per tal que es dipositi fàcilment al fons del 

recipient. 

 
Figura 3. Separació de sorra i aigua per decantació 
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També se separen per decantació dos líquids immiscibles que formen dues fases. 

Aquesta operació es fa al laboratori amb l’ajut de l’anomenat embut de decantació 

(Figura 4). 

La separació d’arenes auríferes en un riu o la separació d’aigua d’un oli són exemples 

de decantacions. 

 
Figura 4. Separació d’oli i aigua per decantació 

 

B.2 LA FILTRACIÓ. 

La filtració és una operació de separació sòlidfluid basada en la retenció de les 

partícules d’una mida superior a un valor donat per una malla filtrant. S’utilitza tant 

per aprofitar el sòlid present en la suspensió com per disminuir la terbolesa d’un líquid 

o eliminar les partícules (sòlides o líquides) suspeses en un gas. 

Al laboratori és una de les operacions bàsiques que es realitza més sovint.  

En general, un líquid amb partícules sòlides en suspensió es fa passar per un filtre de 

paper, tela o vidre que, a manera de tamís molt fi, reté les partícules sòlides (residu) i 

deixa passar el líquid (filtrat). Les fibres del filtre permeten l’existència entre elles 

d’espais i porus pels quals s’escola el líquid (vegeu la Figura 5).  

Aquest procés pot ser lent. La manera d’accelerar-lo és mitjançant la utilització de buit, 

procés anomenat filtració a pressió reduïda, que requereix una trompa d’aigua i 

instrumental especial: un matràs Erlenmeyer de vidre amb tubuladura lateral, 

anomenat matràs Kitasato, que es connecta amb una bomba de buit, i un embut de 

porcellana, anomenat embut Büchner, que s’ajusta al Kitasato mitjançant un tub de 

goma foradat, com s’observa en la Figura 6. 
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Figura 5. Filtració 

 
Figura 6. Filtració a pressió reduïda 

 

B.3 LA IMANTACIÓ. 

Aquesta operació permet separar components amb propietats magnètiques d’una 

mescla heterogènia. Al laboratori no s’utilitza gaire (a excepció de laboratoris de caire 

metal·lúrgic, és clar). On sí s’utilitza força és en abocadors, per separar ferros de la 

resta d’escombraries. 

B.4 DISSOLUCIÓ DE COMPONENTS MITJANÇANT L’ADDICIÓ D’UN DISSOLVENT 
ESPECÍFIC. 

Aquest mètode permet la separació d’un component (o més d’un) que sigui soluble en 

un dissolvent determinat d’una mescla heterogènia de sòlids, sempre que la resta de 

components sigui insoluble (o poc soluble) en aquest dissolvent, és a dir, permet la 

separació de dos o més soluts aprofitant la major solubilitat d’un d’ells en un 

dissolvent específic. 

Per exemple, l’òxid de plom (IV), PbO2, és un sòlid molt insoluble en  aigua, en canvi, el 

clorur de sodi la sal comuna que fem servir a la cuina, NaCl, hi és un sòlid molt 

soluble. Si tenim una mescla d’aquests sòlids, l’addició d’aigua destil·lada dissoldrà el 

clorur de sodi, però no li farà res a l’òxid de plom. Si filtrem aquesta mescla 

heterogènia, la dissolució de sal travessarà el filtre, però el sòlid (l’òxid de plom) 

romandrà retingut al paper de filtre. Aquests sòlid humit el deixaríem assecar per 

obtenir el sòlid pur i, d’altra banda, evaporaríem la dissolució de sal per tal d’obtenir la 

sal pura, sense aigua. D’aquesta forma, hauríem separat fàcilment dos sòlids que 

formaven una mescla heterogènia. 

La resta de mètodes de separació de mescles heterogènies es veurà més endavant. 


