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SEPARACIÓ D’UNA MESCLA PER FILTRACIÓ

Objectiu

Separar una mescla sòlida de clorur de sodi i carbonat de calci per filtració.

Informació

La filtració  és  una  operació  força  freqüent  en  el  laboratori  de  química  ja  que
permet separar un líquid d'un sòlid.
També permet separar dos sòlids si un d'ells és soluble en aigua i l'altre no.
Per filtrar s'utilitza el paper de filtre. Aquest és un paper que presenta una certa
porositat,  de  tal  manera  que  permet  passar  els  líquids  però  reté  les  partícules
sòlides.
Per tal de preparar el filtre haurem de retallar una rodona de radi igual a l'altura de
l'embut. Cal doblegar a continuació la rodona en 4 parts iguals i obrir una de les
parts.

Material 
 un embut
  vas de precipitats i erlenmeyer
 una vareta de vidre
 paper de filtre
 flascó rentador 

Productes
 CaCO3 sòlid
 sal comercial

Procediment

 Pesa els dos productes i barreja’ls.
 Posa la mescla dins un vas de precipitats i afegeix aigua. Remena bé per tal

que tota la sal es dissolgui. 
 Prepara un paper de filtre cònic, posa'l dins l'embut i mulla'l amb aigua per

tal de fixar-lo a aquest. 
 Aboca a poc a poc el contingut del vas de precipitats a l'embut. 
 Quan hagis acabat la filtració, treu el paper de filtre de l'embut. Deixa que

s'assequi a l'aire. Pesa el sediment sec.
  L'aigua procedent de la filtració conté la sal dissolta. Per recuperar la sal

haurem d'evaporar l'aigua. Pesa la sal.



QÜESTIONS
1.-  Quin  altre  mètode de separació  podries  aplicar  en aquesta  experiència?  Explica
quines són les diferències i quin material s’hauria d’utilitzar.
2.- Com separaries una mescla formada per llimadures de ferro i sorra?
3.- Anomena el tipus de roca i mineral que està format majoritàriament per CaCO3. 
4.-  El  CaCO3 és  insoluble  en  aigua  i  per  això  s’ha aprofitat  com a  material  per  a
construir edificis. Explica quin problema relacionat amb la solubilitat d’aquest compost
hi ha en zones industrialitzades i urbanes.

CONCLUSIONS
1.- En què consisteix una filtració? Per a què serveix?
2.- Com podries comprovar que els dos sòlids recollits després de la filtració i 
evaporació són la sal i el carbonat de calci? Explica-ho.
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