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1 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. 

1.1 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. 

1.2 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. 

 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 1: 
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Figura 1. Aparell de destil·lació simple 

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

segles. 

 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 (entre 25 °C i 10 °C de diferència, segons 

diferents autors). 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. 

Hi ha 2 tipus de columnes: les columnes de plats i les columnes de rebliment. Les dues realitzen la mateixa 

funció: permeten l’intercanvi de matèria i d’energia (calor) entre els components de la mescla; la diferència 

es troba en la forma en què es realitza l’intercanvi: en la columna de plats té lloc en cada plat –superfície 

plana que divideix la columna en una sèrie d’etapes- (contacte per etapes), en cavi, en la columna de 

rebliment l’intercanvi succeeix al llarg de tota la columna, sobre el material que forma el rebliment 

(contacte continu). Estudiarem el funcionament d’una columna de plats, seguidament. 

En general, la mescla de líquids s’escalfa per l’acció d’un serpentí (circuit tancat d’oli calent) disposat sobre 

les parets internes de l’alambí. Els components de la mescla líquida comencen a vaporitzar-se’n i a ascendir 

per la columna de rectificació. Al principi, els components de punt d’ebullició més baix (és a dir, els més 

volàtils), són els primers en vaporitzar-se i els seus vapors són els primers que comencen a pujar per la 

columna; després comencen a vaporitzar-se’n la resta de components, de manera que el vapor que 

ascendeix (que és una mescla dels vapors dels components de la mescla) és més ric en components més 

volàtils que no pas en components no volàtils. A mesura que els vapors s’allunyen de l’alambí –la font de 

calor– es van refredant i, sobre les superfícies dels plats, es van condensant els vapors dels components 

menys volàtils (els de major punt d’ebullició). Els vapors condensats (líquids) vessen als plats inferiors. Els 

vapors de punt d’ebullició més baix continuen ascendint per la columna i refredant-s’hi. 

Com ja hem dit, quan aquests vapors arriben a un plat, que es troba a una temperatura més freda que 

l’alambí, els vapors dels components menys volàtils es condensen (passen a l’estat líquid). Aquest fenomen 

(la condensació de vapors) produeix certa quantitat de calor, que es aprofitada per vaporitzar els 

components més volàtils del líquid del plat, que pugen amb la resta de vapors no condensats a plats 

superiors, on es torna a repetir el procés. 
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Així, a la part superior de la columna s’obtindrà un vapor ric en els components més volàtils, motiu pel qual 

se l’anomena zona d’enriquiment, mentre que a la part inferior (incloent-hi l’alambí) se’n obtindrà un 

pobre en els components més volàtils (o ric en components pesants, segons com s’hi pensi), per la qual 

cosa se li atorga el nom de zona d’empobriment. 

Normalment, sobre les columnes de rectificació hi ha una sèrie de condensadors que liqüefan els vapors, 

obtenint-se el que anomenem líquid destil·lat o, simplement, destil·lat. 

 
Figura 2. Columna de rectificació contínua i discontínua 

 

Per obtenir una millor separació, una part del líquid destil·lat obtingut pel cap de la columna (zona 

d’enriquiment) es tornat a la columna de rectificació. Aquesta operació rep el nom de reflux. Podeu veure 

un esquema de rectificació a la Figura 2. 

Les columnes de rebliment, com el seu propi nom indica, són formades per un rebliment a base de petites 

peces –de porcellana, de plàstic, de carbó o metàl·liques de poc pes i bona resistència mecànica, amb una 

gran quantitat de superfície d’intercanvi comparada amb el seu volum, que no es compacten entre sí. 

Comercialment, els rebliments més utilitzats són: anells Raschig, anells Pall, anells Lessing, anells de 

partició, sella Intalox, sella Berl, com podeu veure a la Figura 3: 

 
Figura 3. Rebliments comercials més utilitzats 
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Al final de la rectificació, a l’alambí resta el que s’anomena residu, que és la fracció no utilitzable i, que 

acostuma a ser un problema: s’ha de destruir. Normalment, a Espanya els residus s’han de traslladar a una 

planta incineradora a França i pagar per a que els cremin, la qual cosa eleva el cost de la rectificació. 

Industrialment la rectificació s’utilitza per separar els diferents components del petroli (gasolines, gas-oil, 

fuel, quitrà, parafines, propà, butà, etc.), per reciclar dissolvents, per fabricar licors, etc. 

Moltes substàncies, com els sucs de fruites i les vitamines, es destrueixen a una temperatura no gaire alta. 

La destil·lació a pressió reduïda és la solució adequada per destil·lar aquests productes: en reduir la 

pressió dins la columna, les temperatures d’ebullició d’aquestes substàncies son més baixes en comparació 

a les que tindrien si es destil·lessin a pressió atmosfèrica, d’aquesta manera, fent bullir aquestes productes 

a baixa temperatura evitem que els seus principis actius es deteriorin. Altres substàncies, principalment 

hidrocarburs de cadena llarga (decà, undecà, dodecà, tridecà, tetradecà i successius), tenen un punt 

d’autoinflamació més baix que el seu punt d’ebullició, la qual cosa vol dir que s’inflamen ells sols abans 

d’arribar a bullir. Això representa un risc molt gran tant per a les instal·lacions com per a les persones que 

siguin a prop si succeeix un accident; per aquest motiu també s’utilitza la destil·lació a pressió reduïda, així 

com la introducció d’un corrent de gas inert (nitrogen, generalment) com a mesura preventiva per si hi ha 

alguna avaria en els bombes que proporcionen el buit dins la instal·lació. 

1.3 L’ABSORCIÓ 

L’absorció és una operació de transferència de massa que consisteix en posar en contacte un gas amb un 

líquid perquè aquest dissolgui determinats components del gas. També existeix l’operació contrària, 

anomenada desorció o en anglès “stripping”, en la qual un gas dissolt en un líquid és arrossegat per un gas 

inert, que l’elimina del líquid. 

Els aparells utilitzats per realitzar la separació són columnes de plats o de rebliment, com les de la 

rectificació. Per fer una millor separació el líquid sol polvoritzar-se (entra a pressió per un sistema de 

dutxes) i el gas circula en contracorrent. 

Com a aplicacions de l’absorció poden citar-se l’eliminació de gasos àcids (H2S, CO2, SO2) dels gasos 

mitjançant diferents corrents (aigua a pressió, dissolucions de sosa o d’etanolamines), la preparació 

d’aigua de Seltz, etc. 

1.4 L’EXTRACCIÓ: EXTRACCIÓ LÍQUID-LÍQUID I EXTRACCIÓ SÒLID-SÒLID 

L’extracció és una operació unitària (o un mètode o un procediment) de transferència de massa basada en 

la dissolució d’un o més d’un dels components d’una mescla líquida o d’una mescla sòlid–líquid mitjançant 

l’addició d’un dissolvent específic.  

Es fa la distinció entre l’extracció líquid–líquid i l’extracció sòlid–líquid segons estiguin els components a 

extraure en un líquid o en un sòlid, respectivament. En el primer cas, òbviament, el dissolvent ha de ser 

immiscible amb la fase líquida que conté al solut. 

 EXTRACCIÓ LÍQUID-LÍQUID. 

En totes les operacions d’aquest tipus, la dissolució de la qual s’extraurà el solut s’anomena alimentació i 

el líquid amb el qual es posa en contacte l’alimentació per extraure-li el solut desitjat rep el nom de 

dissolvent. L’extracte és el dissolvent extractor quan ha rebut el solut contingut en l’alimentació i el refinat 
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és l’alimentació un cop se li ha extret el solut desitjat. Recordem que el dissolvent ha de ser immiscible 

amb l’alimentació. 

Un exemple senzill indicarà el propòsit del mètode i alguna de les seves característiques. Suposem que 

tenim una dissolució aquosa d’àcid acètic i volem extraure l’àcid acètic de l’aigua. Necessitaríem un 

dissolvent extractor que fos insoluble en aigua i que tingués afinitat química per l’àcid acètic. Sabem que  

l’acetat d’etil és un dissolvent gairebé insoluble en aigua i té afinitat per l’àcid acètic –de fet, l’acetat deriva 

d’aquest àcid: ja tenim el dissolvent selectiu adequat. 

Si posem en contacte l’alimentació (dissolució aquosa d’àcid acètic) amb el dissolvent (acetat d’etil) i 

agitem la nova mescla, part del solut (l’àcid acètic) passarà de l’alimentació al dissolvent; així obtindrem un 

extracte (àcid acètic dissolt en acetat d’etil) i un refinat (la dissolució d’àcid acètic menys concentrada, amb 

menys àcid acètic que al principi). Com que l’extracte i el refinat tenen diferents densitats, es formaran 

dues fases ben diferenciades –una mescla heterogènia, que podrem separar mitjançant una decantació 

(ja veurem més endavant aquesta operació amb detall, ja que serveix per separar mescles heterogènies, 

però us avancem que al laboratori utilitzarem un embut de decantació). Podríem repetir el procés amb el 

refinat obtingut vàries vegades per tal d’eliminar quasi totalment l’àcid acètic de l’aigua. Si volguéssim 

recuperar el dissolvent i separar-lo del solut extret, segurament hauríem de fer una destil·lació. 

L’extracció d’un component d’una mescla líquida mitjançant l’addició d’un dissolvent que hi sigui 

immiscible presenta, en ocasions, avantatges respecte a efectuar la separació per destil·lació: 

 L’extracció no consumeix energia calorífica. 

 Les instal·lacions són mes senzilles. 

 Hi ha la possibilitat de separar components sensibles a el calor, sense la necessitat de realitzar una 

destil·lació al buit. 

 La selectivitat del dissolvent per a components de naturalesa química similar permet separacions de 

grups de components, impossibles d’assolir basant-se només en el punt d’ebullició. 

Industrialment, els aparells utilitzats són columnes de rebliment polsants en què l’alimentació i el 

dissolvent extractor es mouen en contracorrent (Figura 4), amb un contacte continu (al llarg de tota la 

columna), o bé, s’empren per al contacte per etapes una sèrie de tancs agitats (mescladors) combinats 

amb decantadors, situats alternativament, com s’observa a la Figura 5: 

 
Figura 4. Extracció líquid–líquid per contacte continu 
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Figura 5. Extracció líquid-líquid per etapes: (a) contacte en contracorrent, (b) contacte simple 

 

 EXTRACCIÓ SÒLID-LÍQUID. 

Aquesta operació rep el nom també de lixiviació, percolació o rentat, segons les aplicacions a les que se li 

destini. Si es pretén eliminar un component no desitjat d’un sòlid, se’n parla de rentat. Si el component 

extret és el valuós se denomina lixiviació. La paraula percolació es refereix més bé a la forma d’operar –

abocar un líquid sobre un sòlid, que a l’objectiu perseguit. 

Un dels extractors més usats a escala laboratori és l’anomenat extractor Soxhlet, representat a la Figura 6, 

el diagrama de flux del qual es troba representat a la Figura 7. 

 
Figura 6. Extractor Soxhlet 

 
Figura 7. Diagrama de flux de l’extractor Soxhlet 

 

El dissolvent extractor (al diagrama: C) bull en la caldera (o al matràs) i, desprès de condensar-se amb aigua 

freda, cau sobre el recipient que conté el sòlid amb el solut a extraure (A). Es realitza l’extracció i, a través 

d’un sifó, surt del recipient el dissolvent amb el solut extret (C i A). La mescla es torna a la caldera (o al 

matràs), on es va concentrant el solut a mesura que es repeteix el cicle. 
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 EXEMPLES. 

L’extracció líquid–líquid s’utilitza molt a la indústria del petroli. Així, per exemple, la separació dels asfalts 

del petroli es realitza mitjançant un procés d’extracció amb propà líquid a baixa temperatura. 

Com exemple  d’extracció sòlid–líquid poden citar-se l’extracció d’olis i greixos animals i vegetals, la 

lixiviació de minerals, el rentat de precipitats, l’obtenció d’extractes vegetals o animals, el procés de 

dissolució en l’obtenció del sucre de remolatxa, etc. 

A escala domèstica, es tenen exemples en la preparació de cafè, té i altres infusions, o en el rentat de roba 

i vaixelles. 

1.5 LA CRISTAL·LITZACIÓ 

La cristal·lització és una operació que permet obtenir partícules sòlides cristal·lines en el sinus  d’una fase 

homogènia, és a dir, s’obté un sòlid (solut) dissolt en un líquid (dissolvent) a partir d’una dissolució (mescla 

homogènia). Amb la repetició reiterada del procés s’obtenen cristalls de gran puresa. 

A partir de la solució líquida inicial, anomenada magma, s’obté la collita de cristalls. La resta de la 

dissolució, que rep el nom d’aigües mares, o es recicla o es descarta. 

La cristal·lització es bassa a concentrar, mitjançant l’evaporació, la dissolució fins al punt en què aquesta 

resta saturada. Si en aquest punt, refredem la dissolució, disminuirem la solubilitat del solut en el 

dissolvent i, aleshores, el solut començarà a separar-se del dissolvent en forma de cristalls sòlids que 

precipitaran sobre el recipient que conté la dissolució. 

En la cristal·lització s’acostuma a fer un sembrat, que consisteix a afegir alguns cristalls (que constituiran el 

centre o nucli de cristal·lització) ja formats de la substància a cristal·litzar a la dissolució. D’aquesta 

manera s’accelera el procés, els cristalls que es formen de nou ho fan damunt dels sembrats. 

Si es tracta de cristal·litzar una substància pura, la refredarem per sota el seu punt de fusió. 

Si tenim diferents soluts dissolt en el mateix dissolvent, com que cada un tindrà una solubilitat diferent a 

una certa temperatura, podrem separar cada solut en canviar la temperatura de la dissolució (amb l’ajut 

de la filtració, una operació de separació de mescles heterogènies). Aquesta tècnica rep el nom de 

cristal·lització selectiva. 

1.6 L’ADSORCIÓ. UN CAS PARTICULAR D’ADSORCIÓ: LA CROMATOGRAFIA 

La cromatografia és un exemple peculiar d’una altra operació, anomenada adsorció1. Està basada en la 

diferent adsorció dels components d’una mescla sobre un sòlid adsorbent (fase estacionària) o un líquid 

(fase mòbil) sostingut per un sòlid. Els components de la mescla a separar hi restaran retinguts amb major 

o menor facilitat i l’addició d’un eluent permetrà recuperar per separat els diferents components de la 

mescla. Hi ha diversos tipus de cromatografies: en columna, en paper, de gasos, líquida, etc. 

Amb aquesta tècnica, al laboratori, es poden aïllar i analitzar substàncies, les mostres de les quals es 

troben en quantitats molt petites. El grau de resolució és molt gran. 

                                                      
1
 L’adsorció consisteix en l’eliminació d’alguns components d’una fase fluida (un líquid o un gas) mitjançant un 

sòlid que els reté. 
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En la indústria s’utilitza per separar productes orgànics que es malmeten amb la temperatura, com 

vitamines, hormones, colorants, proteïnes, etc., ja que en aquest procés la temperatura no intervé en cap 

moment (no és una tècnica destructiva). 

2 SEPARACIÓ DE COMPONENTS DE MESCLES HETEROGÈNIES 
Els mètodes que ens permeten separar els components de les mescles heterogènies són: 

 La decantació. 

 La filtració. 

 El tamisat. 

 La centrifugació. 

 La imantació. 

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

2.1 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 8). 

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 8. Separació de sorra i aigua per decantació 

 
Figura 9. Separació d’oli i aigua per decantació 

 

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 9). La separació d’arenes auríferes en un 

riu o la separació d’aigua d’un oli són exemples de decantacions. 

Industrialment es parla de sedimentació, en comptes de decantació. Els aparells utilitzats reben el nom de 

decantadors, espessidors o sedimentadors depenent de l’objectiu de l’operació. Per exemple, si l’objectiu 

és concentrar partícules sòlides parlarem d’espessidors o de sedimentadors (com, per exemple, els 

espessidors de fangs per al tractament d’aigües residuals, vegeu Figura 10), en canvi, si l’objectiu és obtenir 

un líquid sense partícules sòlides parlarem de decantadors (com, per exemple, els decantadors de les 

plantes de potabilització d’aigua). També cap la possibilitat de separar líquids de diferents densitats com, 

per exemple, els decantadors de greixos i olis emprats en la depuració d’aigües residuals. 
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Figura 10. Espessidor de Dorr 

 
Figura 11. Espessidor de plats balancejats de Dorr 

 

La Figura 10 mostra un espessidor tipus Dorr. La suspensió fina de líquid i sòlids suspesos entra en un gran 

tanc de sedimentació a través d’un pou d’alimentació en la part superior central, de tal forma que s’eviti 

mesclar la suspensió amb el líquid clar en la part superior del tanc. Els sòlids sedimenten en el líquid que 

omple el tanc i el fang sedimentat es dirigeix, amb cura, cap a el con de descàrrega –al fons del tanc, 

mitjançant quatre sèries de fulles d’arada o rasclets. Aquestes giren lentament per tal de no pertorbar 

gaire el sòlid sedimentat. El fang es bombeja des del con de descàrrega mitjançant una bomba de 

diafragma. El líquid sobrenedant clar es vessa sobre un rentador construït al voltant de la part perifèrica 

superior del tanc. 

Els espessidors es construeixen amb mides que van des de els 2 metres fins als 180 metres de diàmetre, 

per manipular sòlids granulars i també floculats. Amb la finalitat de reduir els requeriments d’espai, es 

poden col·locar diversos espessidors superposats (vegeu Figura 11) que operin en paral·lel. 

2.2 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 i deixa passar el líquid. Les fibres del filtre permeten l’existència entre elles 

d’espais i porus pels quals s’escola el líquid (vegeu la Figura 12).  
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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 13. 

 
Figura 12. Filtració 

 
Figura 13. Filtració a pressió reduïda 

 

Industrialment, en la filtració d’un sòlid suspès en un líquid s’empren els següents tipus de filtre: 

 Filtrespremsa o filtres de plaques. Són constituïts per un conjunt de plaques i marcs que sostenen 

unes bosses de tela filtrant (Figura 14). La mescla a filtrar la polpa entra en cada marc per la part 

oberta de cada bossa, sortint a través de les seves parets el líquid el filtrat i romanent retingut el 

sòlid la torta sobre la malla del teixit. Quan la pèrdua de pressió a través del filtre augmenti molt, 

s’ha de buidar el filtre: els marcs i les bosses es desmunten, es buiden i es renten. L’operació és, per 

tant, semicontínua. 

 
Figura 14. Secció d’un filtrepremsa 

 

 Filtres rotatoris. La placa filtrant té forma cilíndrica i constitueix la part exterior de la carcassa rotativa 

(Figura 15). Per l’eix del cilindre es va succionant, a través de la placa filtrant, el líquid contingut en el 

recipient on és parcialment submergit el cilindre. La torta queda adherida a la superfície de la placa 

filtrant, on es pot rentar amb una dutxa, per ser-hi eliminada mitjançant un raspador. Aquest filtres 

treballen de forma contínua i s’empren bàsicament quan es desitja aprofitar el sòlid. 
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Figura 15. Secció d’un filtre rotatori 

 

 Filtres centrífugs. Són filtres en què el procés de filtració s’accelera per centrifugació, en exercir una 

major pressió sobre la tela filtrant. 

En la filtració d’un sòlid suspès en un gas s‘empren els següents tipus de filtre: 

 Filtres de mànigues. Consisteixen en un feix de mànigues tèxtils cilindres oberts per un dels seus 

extrems disposat verticalment mitjançant una carcassa adequada. El gas a filtrar es fa circular cap a 

l’interior de les mànigues i el sòlid queda retingut sobre les cares externes dels cilindres, de les que es 

desprèn mitjançant vibracions. 

 Electrofiltres. Aprofitant que les partícules sòlides suspeses en un gas estan carregades elèctricament, 

es col·loca en un recinte multitud d’elèctrodes plaques de condensador a un potencial d’alguns 

milers de volts. Quan el gas travessa aquest recinte, les partícules carregades marxen cap a l’elèctrode 

de signe oposat al de la seva càrrega. Després el sòlid es desprèn per vibració de la superfície dels 

elèctrodes. 

També existeixen els filtres d’impacte2, que separen pols o boires d’un gas. Es basen en col·locar un 

obstacle (una malla inert molt atapeïda) en el curs de la circulació del gas. Les partícules xoquen contra 

l’obstacle i hi queden retingudes. A mesura que avança l’operació les partícules s’uneixen i augmenten, 

així, la seva grandària, de manera que el gas ja no les pot arrossegar i cauen per gravetat. 

2.3 EL TAMISAT 

El tamisat és una operació destinada a la separació per grandària de les partícules d’una mescla sòlida. Es 

bassa es fer passar les partícules de menys grandària a través d’una malla de pas definit (llum de malla). 

Les partícules es classifiquen així en dos tipus:  

 Cernut: les partícules que travessen la malla. 

 Rebuig: les partícules que hi romanen retingudes. 

                                                      
2
 Aquests dispositius no són pròpiament filtres. Alguns broquets de cigarrets són proveïdes de diminuts filtres 

d’impacte. 
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Les malles dels tamisos són construïdes amb materials metàl·lics o plàstics i les seves dimensions estan 

normalitzades. 

Als tamisos se’ls comunica un moviment de vaivé o vibració per assegurar una correcta separació, com 

podeu veure a la Figura 16. 

Les instal·lacions de tamisat van precedides per les de trituració i mòlta. 

Al laboratori es treballa amb un conjunt de tamisos superposats de diferents llums de malla i l’agitació 

normalment és manual (semblant al que feien els cercadors d’or a les voreres d’un riu en les pel·lícules de 

l’oest!). 

 
Figura 16. (a) Esquema d’un tamís. (b) Tamís oscil·lant continu 

 

2.4 LA CENTRIFUGACIÓ 

La centrifugació consisteix en la separació de dues fases de densitat força semblants, creant un camp de 

força centrífuga3 mitjançant un sistema mecànic de rotació. La força generada és  moltes vegades superior 

a la de la gravetat i, en conseqüència, aquest mètode és molt més ràpid que una separació per gravetat 

(decantacions). 

Industrialment s’utilitza amb la filtració, com ja hem vist, en els filtres centrífugs. 

Hi ha uns dispositius anomenats ciclons, en els que una mescla de partícules suspeses en un gas és 

sotmesa, per acció de la seva pròpia energia cinètica, a una força centrífuga (vegeu Figura 18). Les 

partícules, en tenir una densitat major que el gas en el qual es troben suspeses, surten despatxades cap a 

la paret on, per fregament, resten frenades i cauen al fons del cicló. El gas ascendeix en espiral per la part 

central del cicló i surt per la seva part superior. Són dispositius econòmics i altament eficaços per a la 

separació de pols i partícules sòlides de gasos de combustió, etc. Solen col·locar-se diversos ciclons de 

diferents mides en sèrie, per una millor separació. Com veiem, els ciclons han estat concebuts per depurar 

els fums. 

Al laboratori, s’acostumen a centrifugar mescles sòlidslíquids, en les que el sòlid no s’acaba de dipositar al 

fons del recipient o triga massa en fer-ho (el líquid té una aparença tèrbola), suspensions4
, i mescles 

líquidslíquids que són parcialment miscibles (i de densitat semblant), que formen dispersions col·loïdals5. 

                                                      
3
 En realitat, la força centrífuga no existeix; la que sí existeix és la força centrípeta. 

4
 Un exemple de suspensió és la mescla argilaaigua. 

5
 Les partícules d’una dispersió col·loïdal són d’una grandària superior a les que formen una dissolució, però 

d’una grandària inferior a les d’una suspensió. Aquestes partícules poden quedar suspeses indefinidament, és a dir, 
no es sedimenten per l’acció de la gravetat. Exemples de col·loides són la maionesa, la clara d’ou, la nata, les 
pintures, els fums, les boires, les gelees, i els esprais. 
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També s’utilitza per la separació de precipitats, en comptes d’una decantació o d’una filtració, perquè la 

separació és més ràpida i més complerta. Vegeu Figura 17. 

 
Figura 17. Centrifugació en el laboratori 

 
Figura 18. Cicló 

 

2.5 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. 

2.6 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. 

 


