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1. OBJECTIUS

Saber fer mescles heterogènies, i també saber què són.
Conèixer un altres noms per anomenar les mescles heterogènies i
homogènies.
Aprendre a separar mescles heterogènies i conèixer els mètodes que
puc fer servir per separar mescles heterogènies.
Aprendre què són els mètodes físics de separació, i en concret els
mecànics.
Conèixer la diferència que hi ha entre els mètodes físics de separació
mecànics i els no mecànics.
Descobrir perquè per separar una mescla heterogènia, al mig del
procés hem hagut de crear una mescla homogènia.
Descobrir quina és la substància de la mescla heterogènia, que per
separar-la, passarà de sòlid a gas, i mitjançant quin mètode físic de
separació ho farà.
Esbrinar com separarem la mescla homogènia.
Aprendre tots els mètodes físics de separació mecànics qui hi ha.
Saber quins mètodes físics mecànics hem hagut de fer per separar
les mescles heterogènies que hem creat.
Conèixer els instruments del laboratori que farem servir per fer
separar una mescla heterogènia.
Comparar els resultats obtinguts amb la resta de grups.
Saber perquè alguns no han donat igual, si és el cas.
Adonar-se dels errors que un pot cometre fent un experiment.
Aprendre a fer experiments.
Vigilar amb algunes de les substàncies que utilitzarem perquè poden
ser corrosives, tòxiques o nocives.
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2. MATERIAL
1.1. Material del laboratori
Reixeta

Vasos de precipitats

Bec Bunsen

Espàtula

Càpsules de porcellana

Embut i paper de filtre

Pinces de fusta

Embut de decantació

1.2. Substàncies
Sal
Sorra
Iode

Aigua (H2O)
Oli
Sulfat de coure (CuSo4)
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3. PROCEDIMENTS
3.1. Procediments escrits
SEPARACIÓ MESCLA 1:
1. Agafem una càpsula de porcellana i fem la mescla amb sorra, iode i
sal. (Hi posem poc iode).
2. Després fem una sublimació per tal de separar el iode de la sorra i la
sal. El iode es tornarà gas i marxarà i la sorra i la sal, quedaran en el
gresol.
3. Tot seguit, agafem un vas de precipitats, i hi tirem la sorra i la sal,
després hi afegim aigua, ho barregem i realitzem una filtració per tal
de separar l’aigua i la sal de la sorra.
4. En la filtració, l’aigua i la sal han quedat en el vas de precipitats que
hem col·locat sota l’embut, i la sorra ha quedat en el paper de filtre.
5. Després, s’ha de realitzar una evaporització, en concret una ebullició,
per tal de separar l’aigua de la sal. Però no nosaltres no l’hem fet,
degut que el procés era massa llarg.
6. En la vaporització, l’aigua s’hauria d’haver convertit en gas, i la sal,
hauria d’haver quedat en el gresol.
SEPARACIÓ MESCLA 2:
1. Agafem un vas de precipitats i fem una mescla amb aigua, oli i sulfat
de coure. (Hi posem molt sulfat de coure).
2. Després agafem un embut de decantació i hi posem la mescla.
3. Tot seguit, agafem un altre vas de precipitats, el posem a sota
l’embut, i realitzem la decantació.
4. Un cop tenim separat l’aigua, amb el sulfat de coure de l’oli, fem una
evaporació, per tal de separar l’aigua i el sulfat de coure.
5. Tirem una mica de la dissolució en un gresol i el posem a escalfar en
el bec bunsen, per tal de que l’aigua es converteixi en gas, i ens quedi
el sulfat de coure al gresol.
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4. RESULTATS
4.1. Resultats obtinguts
•

Hem aconseguit separar totes les substàncies.

SEPARACIÓ MESCLA 1:
Sorra
Iode
Sal

Sublimació

Iode
Sorra
+ Aigua
Sal

Sorra
Filtració

Aigua

SEPARACIÓ MESCLA 2:

Sulfat de coure
Aigua
Oli

Aigua
Sal

Evaporació
Sal

Oli
Decantació
Sulfat de coure
Aigua

Aigua
Evaporació
Sulfat
de coure

4.2. Discussió de resultats
Més o menys tots els grups han aconseguit separar totes les substàncies de
les mescles. Com a tots els experiments, es poden cometre petits errors,
com: que en la decantació hi hagi anat a parar una mica d’oli, o que en la
filtració, la sorra més fina s’hagi colat per el costat del paper de filtre.
L’evaporació de l’aigua i la sal, no l’hem realitzat perquè sinó hagués estat un
procés molt llarg, a més a més, ja l’havíem de realitzar per separar la segona
mescla.
Al nostre grup, quan l’aigua s’ha evaporat, gairebé no ens ha quedat sulfat
de coure, això és perquè hem tirat molta aigua, i per tant, ens ha quedat poc
concentrat. A altres grups, també els passat al mateix, i fins i tot en alguns
no els hi ha quedat sulfat de coure.
Hem observat unes mescles homogènies (aigua i sal; sulfat de coure i aigua)
i les hem hagut de separar mitjançant un mètode físic no mecànic
(evaporació).
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5. CONCLUSIONS

 Una mescla heterogènia és aquella mescla, els components de la qual
no estan perfectament barrejats, hi per tan els podem distingir.
 Per fer mescles heterogènies, hem de barrejar substàncies que entre
elles no es dissolguin.
 Les mescles heterogènies, les podem anomenar mescles, i les
homogènies, les podem anomenar dissolucions.
 Per poder separar mescles heterogènies, haig de fer servir mètodes
físics de separació mecànics com: filtració, imantació, decantació i
sedimentació.
 Els mètodes físics de separació, són aquells que no modifiquen la
composició química de les substàncies. I els mecànics en concret, són
aquells el procés dels quals es pot observar a simple vista.
 La diferència entre els mètodes físics de separació mecànics, dels no
mecànics, és que en els no mecànics, el procés no es pot veure a
simple vista.
 Per poder separar una mescla heterogènia, al mig del procés hem
hagut de crear una mescla homogènia, perquè sinó, no es podia
separar.
 El iode per separar-lo, hem utilitzat la sublimació, i ha passat de sòlid
a gas.
 Els instruments de laboratori que hem utilitzat han estat: el vas de
precipitats, l’embut de decantació, l’embut de filtració, el gresol, el
bec bunsen, l’espàtula i la reixeta.
 La substància perillosa que hem utilitzat ha estat el iode, però no ho
és gaire.
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