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Medi

El vidre
El vidre és una matèria amorfa, relativament dura, químicament inert i 
biològicament inactiva.  No té una estructura cristal.lina.  Això vol dir 
que les partícules que formen el vidre estan ordenades a l'atzar.

Què cal saber?
El  tipus  de  vidre  que 
s'utilitza  habitualment  en 
la  fabricació  d'envasos, 
finestres  i  altres 
aplicacions  domèstiques  i 
industrials,  es  fa 
generalment,  barrejant 
sílice  i  potassa  o  sosa, 
amb  petites  quantitats 
d'òxids  metàl.lics,  que  hi 
aporten  duresa  i, 
opcionalment, color.

El vidre pot ser model.lat 
en  calent,  però  un  cop 
fred  esdevé  una 
substància:

➢ dura  

➢ trencadissa 

➢ transparent

➢ resistent  a  la 
majoria  d'agents 
químics i

➢ mala  conductora 
de l'ectricitat.

El  vidre  és  100  % 
reciclable i  manté el 100 
% de les seves qualitats:

1 kg de vidre vell  dóna  1 
kg de vidre reciclat.

Hi  ha  envasos  de  vidre 
retornables  que  després 
d'un  procés  adient  de 
rentat poden ser tornats a 
utilitzar per a la mateixa 
finalitat.  Una ampolla de 
vidre  pot  ser  reutilitzada 
entre 40 i 60 vegades amb 
una  despesa  energètica 
del  5  %  de  la  del 
reciclatge.  

Aquesta és la millor opció!

 
Reciclatge i reutilització del vidre.

Es  calcula  que  cadascú  de 
nosaltres llença uns 37 kg de vidre 
cada any.

El  reciclatge  del  vidre,  comporta 
gran  quantitat  de  beneficis 
ambientals:

✔ Disminució  del  consum 
d'energia en un 26,6 %

✔ Disminució del consum fins 
a un 50 % d'aigua.

✔ Disminució  del  volum  de 
residus  municipals.   El 
vidre és el 8 % en pes de 
les nostres deixalles.

✔ Disminució  de  la 
contaminació  atmosfèrica 
en un 20 % i de les aigües 
en un 50 %.

✔ Estalvi  de  recursos 
naturals.  Cada kg de vidre 
recollit  substitueix  el 
consum  d'  1,2  kg  de 
matèries verges.

✔ Cada tona de vidre reciclat 
estavia  una  energia 
equivalent  a  136  l  de 
petroli.

✔ Una  quantitat  de  3000 
ampolles reciclades és  una 
reducció  de  1000  kg 
d'escombreries.

✔ Es  port  mantenir  encesa 
una  bombeta  de  100  W 
durant  4  hores  amb 
l'energia que s'estalvia amb 
el  reciclatge  d'una  sola 
ampolla.

Al contenidor verd hi pots posar:

✔ Ampolles  de  vidre  de 
diferents colors.

✔ Pots de vidre,  gerros,..

✔ Flascons  de  cosmètica  i 
perfumeria

No pots posar-hi:  

✔ Bombetes i fluorescents

✔ Vidre  pla,  cristalls  de 
finestres,  miralls,  llunes 
d'automòbil.

✔ Taps,  tapes  o  xapes 
d'ampolles.

✔ Gots i copes de cristall.


