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3. Fabricació del vidre 
 
Objectius: 

Comprendre la composició bàsica dels vidres per a envasos. 
Aprendre el procés de fabricació a partir de matèries primeres 
per tal de poder-lo prendre com a referència a l’hora de valorar 
el reciclatge del vidre. 
Entendre l’origen dels colors dels vidres dels envasos. 

  
 
El vidre és el material ceràmic reciclable al 100%. Li dedicarem tres seminaris: 
fabricació, reciclatge i beneficis ambientals del reciclatge. Comencem, ara, pel capítol 
en què descriurem el procés de fabricació. Tret que no diguem el contrari, ens referirem 
sempre al vidre més corrent: el sòdic-càlcic. Correspon al vidre dels envasos, plats i 
finestres.  

Etapes en la fabricació del vidre 
En la fabricació del vidre es distingeixen tres etapes: 
 a) fusió de les matèries primeres;  
 b) afinament, que consisteix en l’eliminació de partícules sòlides i bombolles; 
 c) extracció i conformació. 
 
El moment de cadascuna d’aquestes etapes es pot apreciar millor si analitzem la figura 1, 
en la qual es mostren esquemàticament les diverses parts d’un forn de vidre. La fusió es 
produeix a la zona de càrrega del forn, on la temperatura és més elevada (zona F). A la 
mateixa zona de fusió i a la zona que la segueix (zona A), es produeix l’afinament a 
mesura que la temperatura va disminuint. Finalment, el vidre surt a la temperatura 
adequada per a la seva conformació (zona R). 
 

 
Figura 1. Tall vertical d’un forn de vidre amb indicació de la  
temperatura del vidre (en ºC) a mesura que aquest avança  
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Figura 2. Projecció en planta d’un forn de vidre i tall longitudinal que indica  
els moviments convectius al si del líquid 

Les matèries primeres 
La major part de les matèries primeres del vidre són minerals que s’extreuen de 
pedreres: sorra i quars, feldspats i pedra calcària. També s’utilitza un reactiu sintètic, la 
sosa. Detallem tot seguit el paper que té cadascun d’aquests materials: 

1. Sorra i quars: aporten el component principal del vidre, el SiO2 (la 
sílice). 
2. Feldspats: aporten ions metàl·lics addicionals com són el Al3+, el Na+ o 
el K+ i ajuden a la fusió de la mescla. 
3. Pedra calcària: químicament és carbonat càlcic (CaCO3); aporta l’ió 
Ca2+. 
4. Sosa (Na2SO4): igualment com els feldspats, ajuda a la fusió del quars; 
per aquesta raó se l’anomena agent fundent. 

La fusió 
Tot sol, el quars fondria a uns 1700ºC. Tot i que els fundents fan possible la fusió per 
reacció química a temperatures d’uns 1.100ºC, la zona de fusió del forn està a uns 
1.500ºC (figura 1). Aquesta temperatura tan elevada és necessària per obtenir un líquid 
prou fluid, que es pugui homogeneïtzar bé i afinar a l’etapa següent. 
 
Tot i que es parla de fusió pel fet que l’estat que s’obté és un estat líquid, els processos 
que ocorren en aquesta etapa no són simplement la fusió dels diversos components, sinó 
que es produeix una reacció química entre ells. És precisament aquesta reacció entre el 
quars i els fundents el que fa possible la fusió del primer a una temperatura relativament 
baixa. 

L’afinament 
Durant l’etapa de fusió es generen gasos que, en part, es dissolen al líquid i, en part, 
formen bombolles. Per a la majoria de gasos presents, la solubilitat augmenta a mesura 
que el líquid es refreda. Aquest fet explica que l’afinament es faci amb dos mecanismes 
que depenen de la temperatura. 
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A temperatura elevada, la solubilitat és baixa. Per tant, el gas deixa la dissolució i fa 
créixer les bombolles, les quals pugen per efecte de l’empenta del líquid. Quan arriben a 
la superfície lliure exploten. En aquest mecanisme les bombolles petites no es poden 
eliminar, ja que l’empenta les fa ascendir molt lentament (vegeu el quadre explicatiu). 
 

 
 
A temperatura més baixa, les bombolles s’eliminen per dissolució. Això és així perquè 
la solubilitat augmenta a baixa temperatura. Amb aquest mecanisme s’eliminen les 
bombolles més petites (anomenades llavors). Tanmateix, no es poden eliminar les 
bombolles grans que han sobreviscut a l’etapa anterior d’afinament perquè es dissolen 
més lentament que les petites. Podem veure-ho amb un càlcul molt senzill. La massa de 
gas que conté una bombolla, M, és proporcional al radi al cub (volum de la bombolla): 

    3

3

4
RM G  , 

on ρG és la densitat del gas. La superfície de la bombolla (superfície de reacció entre el 
gas i el líquid), A, és proporcional al radi al quadrat: 
    24 RA  . 
El temps necessari per a la dissolució serà proporcional a M i inversament proporcional 
a A. Per tant: 

    R
A

M
td  . 

O sigui que les bombolles grans triguen més a dissoldre’s.  

Extracció i conformació 
El líquid afinat s’extreu del forn a una temperatura que dependrà del tipus de producte 
que es vulgui fabricar. Si es necessita un vidre més fluid, s’extraurà a temperatura 
elevada, i viceversa. El producte també determinarà el procediment mecànic utilitzat en 
l’extracció. L’extracció per gravetat s’utilitza per fabricar peces bufades (p. e. ampolles) 

Forces que actuen sobre una bombolla: 

vRempentaE  ·
3

4
)( 3

 ··6)( vRStokesdeforçaS 

sitatviscovelocitatvfosvidredeldensitatv ::: 

Les bombolles arriben ràpidament al règim estacionari on v = ct. Val a dir que la 
força de Stokes iguala exactament l’empenta, E = S. D’aquesta condició podem 
obtenir fàcilment la velocitat de la bombolla:    

   

vR

v
2

9

2
 , 

que ens diu que les bombolles grans ascendeixen molt més ràpidament que no 
pas les petites. Una bombolla de radi doble pujarà a una velocitat quatre 
vegades més gran. 
D’altra banda, les bombolles pugen més fàcilment a temperatura elevada, ja 
que la viscositat és inferior. 
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o emmotllades (p. e. gots). En la figura 3 veiem un esquema de fabricació de peces 
emmotllades. L’extracció es pot fer, també, cap amunt. Aquest seria el cas de la 
fabricació de vidre pla (figura 4). 
 

 
Figura 3. Extracció del vidre per gravetat i fabricació de peces emmotllades (Enciclopèdia Catalana) 

 

fusiófusió

 
Figura 4. Extracció vertical del vidre i fabricació de vidre pla (Enciclopèdia Catalana) 

 
Aprofitem aquest apartat per mostrar com es fabrica el vidre armat (figura 5). 
Evidentment, les tècniques de conformació són molt variades i, per tant, una descripció 
detallada queda fora de l’objectiu d’aquest seminari. 
 

nivell del 
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Figura 5. Fabricació de vidre armat (Enciclopèdia Catalana) 

 
 
 
 

corrons laminadors 



Seminaris de Ciència dels Materials Reciclatge dels Materials, © Pere Roura ISBN: 978-84-8458-404-9 

 - 14 - 

El color del vidre dels envasos 
Si el vidre només contingués els ions metàl·lics detallats en l’apartat de matèries 
primeres (Na+, K+, Ca2+, Al3+), seria completament incolor (blanc). El color dels vidres 
prové, doncs, d’altres ions metàl·lics. En absència de colorants introduïts expressament 
per donar colors molt vistosos, com són el blau o el vermell intens, la gamma de colors 
del vidre és limitada i depèn, en gran manera, de l’estat d’oxidació del Fe. Aquest 
metall és una impuresa omnipresent a les matèries primeres naturals.  
 
Depenent de les condicions d’oxidació/reducció del forn (nombre redox), el color del 
vidre pot canviar encara que la composició química sigui la mateixa. Això ho podem 
apreciar en la taula I. Els colors indicats en aquesta taula corresponen a la gamma de 
colors que se sol trobar als envasos de vidre. 
 

Fe2+/Fetotal Nombre redox Color 
0.10-0.40     +20  -  0 blanc/groguenc 
0.40-0.60         0  -  (–15) verd 
0.60-0.75   (–15)  -  (–25) groc / verd fulla 

morta 
0.75-0.90   (–25)  -  (–30) 

 
marró (ambre) 

 
Taula I. Color del vidre dels envasos en funció de l’estat d’oxidació del ferro.  

El nombre redox fa referència a les condicions del forn 
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reducció


