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EXTRACCIÓ MESCLA HETEROGÈNIA

Objectiu
Separar dos components d’una mescla heterogènia mitjançant una extracció amb 
dissolvent.

Síntesi teòrica
Com ja saps, la matèria es pot classificar en dos grans blocs: substàncies pures i 
mescles de substàncies.
Al seu torn, les mescles poden ser heterogènies o homogènies.
També sabem que les mescles de substàncies pures es poden separar mitjançant 
processos físics com la filtració, la decantació, l’evaporació, la destil·lació, l’extracció 
o la cromatografia.
En aquesta pràctica separarem dues substàncies (iode i sulfat de coure(II)) mitjançant 
una extracció.
L’extracció es fonamenta en la diferent solubilitat dels components d’una mescla en un 
dissolvent concret. En aquest cas, farem servir dos dissolvents immiscibles: l’aigua i el 
ciclohexà. L’aigua és un dissolvent polar mentre que el ciclohexà és un dissolvent 
apolar.
D’aquesta manera obtindrem un sistema amb dues fases líquides que podrem separar 
mitjançant una decantació. La decantació és una tècnica de separació que es fonamenta 
en la diferència de densitats dels components de la mescla.

Material, reactius i muntatge
Embut de decantació
Cèrcol
Suport
Nou
Proveta
Espàtula
3 Vasos de precipitats de 250 mL
Vareta de vidre
Mescla I2-CuSO4·5H2O
Aigua destil·lada
Ciclohexà

Procediment
Peseu 1g (aprox.) de la mescla (iode + sulfat de coure(II)) en un vas de precipitats.
Poseu 50mL d’aigua en un vas de precipitats i, en l’altre, 50mL de ciclohexà.
Afegiu uns 40mL de cada dissolvent a la mescla i agita-la amb la vareta. Introduïu-la
en l’embut de decantació i netegeu el vas de precipitats amb la resta d’aigua i
ciclohexà. Afegiu aquestes porcions al contingut de l’embut.
Agiteu suaument el contingut de l’embut de decantació. Deixeu-lo reposar fins que se
separin dues fases ben diferenciades.



Inicieu la decantació. Recolliu cada fase en un vas de precipitats.
Escalfeu la fase aquosa fins a reduir-ne el volum a la meitat.

Qüestions
1. Quan s’han separat les fases en l’embut de decantació, quina és la fase
aquosa (aigua) i quina la fase orgànica (ciclohexà)? En quina es troba el iode i
en quina el sulfat de coure(II)? Per què observem això?
Pista: la posició de cada fase depèn de la densitat, la solubilitat de cada substància 
depèn del tipus d’enllaç.
2. Com obtindries de nou el iode i el sulfat de coure(II) en estat sòlid?
3. Com ja sabràs, hi ha estudiants que durant les èpoques d’exàmens prenen
cafè per estudiar per la nit. El cafè conté un estimulant natural, la cafeïna. Si
ens fixem en el supermercat, a més del cafè de tota la vida, podem trobar cafè
descafeïnat així com també cafè soluble (i no cal dir que una gran varietat de
marques i mescles diferents). Per si no ho sabies, és la beguda més popular
del món, ja que es beuen uns dos bilions (amb b!) de tasses al dia. A nivell
econòmic, és el segon producte més exportat (després del petroli).
Et proposem fer una petita recerca d’informació per respondre a les següents
preguntes.
a. Quins efectes té la cafeïna en el cos humà?
b. Explica les diferents maneres d’obtenir cafè descafeïnat i cafè soluble
tot indicant les tècniques de separació que es fan servir. (Si hi ha
alguna tècnica que no has estudiat, explica en què consisteix)
c. Segur que has sentit parlar alguna vegada del Comerç Just. Un dels
seus principals productes és el cafè. Explica les desigualtats
econòmiques que s’amaguen darrera del comerç tradicional del cafè
així com els objectius que persegueix el Comerç Just.
No t’oblidis de citar les fonts d’on extreus la informació.

Seguretat i residus

Iode. Substància nociva. És un oxidant fort. Evitar el contacte
Sulfat de coure (II). Substància nociva i perjudicial per al medi ambient. Evitar el
contacte.
Ciclohexà. Substància nociva i inflamable. Treballar lluny de flames.
Dipositarem les diferents fases obtingudes en els recipients indicats.
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