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4. Tecnologia de reciclatge del vidre 
 
Objectius: 

Entendre les operacions unitàries que van des de la recepció dels envasos de 
vidre fins a l’obtenció del vidre reciclat apte per a la producció d’objectes 
nous. 

  
 
En aquest capítol analitzarem els passos que se segueixen per produir vidre triturat net, 
apte per fabricar vidre nou, a partir d’envasos recuperats. L’objectiu d’una planta de 
reciclatge és recuperar el vidre dels envasos (vidre reciclat). Aquest ha de ser d’una 
qualitat suficient per poder-lo afegir, en proporcions elevades, a les matèries primeres 
en el procés convencional de fabricació del vidre. Fixem-nos que el concepte de 
«reciclabilitat» està relacionat directament amb el de «qualitat». 

Esquema general d’una planta de reciclatge 
Els envasos de vidre solen passar per una cinta transportadora al llarg de la qual el 
material segueix diverses operacions, detallades en la figura 1. 
 
 
 

 
 

Figura 1. Procés del reciclatge d’envasos de vidre 

 
Fixeu-vos que, en aquest procés, no hi ha cap operació de rentatge. De fet, abans que els 
envasos no entrin a la cinta transportadora solen estar uns dies (o setmanes) a la 
intempèrie. En contacte amb l’atmosfera, els residus orgànics que contenen s’evaporen 
o es descomponen. El resultat és que, pel que fa a aquests contaminants, els envasos 
entren en el procés de reciclatge relativament nets. Aquest tipus de tractament 
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s’anomena en sec. S’ha proposat un procés de tractament en humit, el qual començaria 
amb la neteja dels envasos. Tanmateix, els inconvenients que comporta, com ara la 
necessitat d’assecar el vidre reciclat al final del procés o tractar l’aigua després de la 
neteja, no són compensats per una millora substancial de la qualitat del producte.  

Separació magnètica de materials ferromagnètics 
Els materials ferromagnètics són aquells que són atrets intensament per un imant. Els 
únics metalls ferromagnètics són el ferro, el cobalt i el níquel. En aquesta etapa 
s’eliminaran, principalment, els aliatges de base ferro, com són els acers ordinaris, els 
ferros colats i els acers inoxidables ferrítics (recordem que els acers inoxidables 
austenítics no són ferromagnètics). 
 
A diferència del que podríem pensar, la força d’atracció d’un imant no depèn només de 
la intensitat del camp magnètic que crea, B , sinó de la seva variació a l’espai, segons la 
fórmula: 

    BBVF s ·       (1) 

on V és el volum del material que és atret per l’imant i s , la susceptibilitat magnètica. 

Per al Fe, 610s , mentre que és negligible per als materials no ferromagnètics 

( 55 10·2)(;10·1)(   AlCu ss  ). Queda clar que només els materials ferromagnètics 

interaccionen apreciablement amb el camp magnètic. Per tal d’incrementar la variació 
de B  a l’espai, se solen col·locar diversos imants propers amb polaritats invertides 
(figura 2). 
 

 
 

Figura 2. Disposició característica per incrementar la  
capacitat d’un imant per atraure objectes 

 
Els diversos equips de separació magnètica se solen classificar depenent de si serveixen 
per separar objectes de mida gran (trampes magnètiques) o bé partícules petites 
barrejades amb el material ja triturat. Detallarem, tot seguit, alguns dels equips que 
s’utilitzen. 
 
La politja magnètica (figura 3a) es diferencia del tambor magnètic (figura 3b) pel fet 
que en el primer cas l’imant es mou amb la cinta transportadora, mentre que en el segon 
l’imant és fix. 
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Figura 3. a) Tambor magnètic (l’imant és fix), b) Politja magnètica (l’imant és mòbil) 

 
Pel que fa als imants «rectangulars», podem veure dues disposicions característiques en 
la figura 4. Solen utilitzar-se per separar objectes ferromagnètics grans. 

 
 
 

 
Figura 4. a) Imant rectangular autonetejador i b) plat magnètic 

(sgm-magnetics.com) 
 

Finalment, en la figura 5 mostrem l’esquema d’una reixa magnètica. El material triturat 
s’aboca per la part superior i les partícules magnètiques queden atrapades a les barres de 
la reixa. Periòdicament s’haurà de netejar la reixa. 

 

 
Figura 5. Reixa magnètica (centromagnetico.com) 
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Separació de metalls per corrents de Foucault (o d’Eddy) 
Els metalls que no són ferromagnètics es poden separar per aquesta tècnica que també 
utilitza un imant. En aquest cas, però, és necessari que el camp magnètic variï 
ràpidament amb el temps. Aquestes variacions generen uns corrents dins del material 
conductor (els corrents de Foucault) que tendeixen a oposar-se a la variació del camp 
magnètic que els ha generat. Com a resultat, la força d’interacció és sempre de repulsió. 
En els aparells comercials, la variació del camp magnètic s’aconsegueix fent girar els 
imants ràpidament al voltant d’un eix (figura 6). 
 
La força repulsiva és proporcional a la velocitat amb què varia el camp magnètic i, per 
tant, amb la freqüència de gir de l’eix, f, tal com indica la fórmula: 

    2BVfF        (2) 
 
on  és la conductivitat elèctrica del metall i V, el volum de l’objecte. Podem modificar 
lleugerament la fórmula (2) tot introduint la densitat del metall, ρ: 

    2BfmF 












     (3) 

on m és la massa de l’objecte. L’interès de la fórmula (3) és que ens diu com varia la 
força de repulsió per a objectes de massa igual (de pes igual) i de metalls diferents. La 
força és proporcional al quocient /ρ. O sigui que la repulsió no serà màxima per als 
metalls més bons conductors, sinó per a aquells que presentin un valor més gran 
d’aquest quocient. El metall que se separarà millor (Al) presenta una conductivitat 
sensiblement inferior a la dels millors conductors elèctrics (Cu i Ag) (vegeu la taula I). 
 

   
(107Ω–1m–1) 

ρ 
(kg/m3) 

/ρ  
(m2Ω–1kg–1) 

alumini 3.8 2700 14000 
coure 6.0 8900 6700 
plata 5.9 10500 6000 
zinc 1.7 7140 2200 
or 4.2 17000 1700 
bronze 1.2 8700 1400 
estany 0.91 7300 1200 
plom 0.49 11300 400 

Taula I. Conductivitat elèctrica () i densitat (ρ) de diversos metalls.  
La força de Foucault per unitat de massa és proporcional al seu quocient 
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Figura 6. Generació de les forces de Foucault a causa del moviment dels imants al voltant d’un eix. Quan 
el pol nord de l’imant s’acosta al disc metàl·lic, es crea un corrent induït de sentit tal que aquest adquireix 

un pol nord encarat al de l’imant (Duran) 
  

En principi, doncs, les forces de Foucault servirien per separar els metalls dels materials 
no conductors (vidre, plàstics, etc.), tal com indica la figura 7a. Tanmateix, es pot 
aprofitar el mateix imant per separar els aliatges de base ferro dels altres metalls (figura 
7b). Una configuració molt corrent és la de la figura 8, en la qual veiem que primer se 
separen els objectes de base ferro amb un imant estàtic, mentre que els altres metalls se 
separen en una etapa posterior. 
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Figura 7a. Separador per corrents de Foucault 

 

Fe inert metalls
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Fe inert metalls
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Figura 7b. Separador per corrent de Foucault. El rotor que conté els imants  

gira molt més ràpidament que no pas el corró que arrossega la cinta (sgm-magnetics.com) 
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Figura 8. Separació en dues etapes dels aliatges de base ferro  

dels metalls i dels materials no conductors 

Separació manual 
Sol ser una etapa posterior a la separació automàtica de metalls que es duu a terme 
abans de la trituració. S’extreuen objectes estranys: ampolles de porcellana, pedres, etc. 
Si no s’eliminen abans de la trituració, el vidre reciclat pot quedar seriosament 
contaminat. 
 

Trituració 
Amb la trituració es redueix la mida de partícula del material. Se sol parlar de dos tipus 
de trituració depenent de la mida final de les partícules: a) en la trituració pròpiament 
dita s’obtenen partícules de més de 5 mm, mentre que en b) la trituració fina o mòlta 
són inferiors a 5 mm. Quan es tracta del reciclatge de vidre, l’objectiu de cada etapa és 
diferent. En la trituració es pretén que es desprenguin els materials que vénen units a 
l’envàs de vidre (plàstics, taps...). A aquesta etapa la segueix una etapa de selecció 
granulomètrica. En la mòlta, l’objectiu és assolir una granulometria adequada als 
requeriments del procés de fabricació de vidre (barreja amb les matèries primeres i 
fusió).  
 
La reducció de la mida de la partícula s’aconsegueix, essencialment, per dos 
mecanismes diferents: per compressió i per impacte. En la trituració per compressió, les 
partícules són comprimides entre dues superfícies dures que s’acosten progressivament 
fins que es crea una força prou elevada per trencar-les. Normalment, la mida de les 
partícules que surten de la màquina és regulada per l’obertura de la sortida. En la figura 
9 veiem l’esquema d’un triturador de mandíbules. Un altre exemple seria el molí de 
corrons de la figura 10. 
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Figura 9. Trituradora de mandíbules (s’obren i es tanquen gràcies a l’acció de l’excèntrica) 
(www.agregados.biz) 

 

 
Figura 10. Molí de dos corrons dentats 

 
En la trituració per impacte, les partícules es trenquen quan són colpejades contra una 
superfície dura a gran velocitat. L’energia de l’impacte serà proporcional a l’energia 
cinètica (és a dir, a la velocitat al quadrat). Per tant, es tracta de molins on les velocitats 
són molt elevades. En els molins de martells, les partícules són impulsades per unes 
barres que giren al voltant d’un eix a gran velocitat (figura 11). La superfície on es 
produeix l’impacte està sotmesa a unes condicions molt dures. Aquest inconvenient es 
pot reduir amb el molí de la figura 12, en el qual les partícules xoquen sobre les 
mateixes partícules. Les partícules que baixen pel centre i van a parar al rotor són 
accelerades a gran velocitat (fins a uns 300 km/h) en direcció a la carcassa del molí. 
Tanmateix, la fracció de les partícules que baixa per la part externa s’interposa en la 
trajectòria i l’impacte és finalment entre partícules. Amb aquest tipus de molí 
s’assoleixen mides de partícula petites (1-2 mm), les quals es poden ajustar controlant 
els diversos paràmetres de treball (flux de material d’entrada, fracció del material que 
va al rotor, velocitat del rotor, etc.). 
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Figura 11. Molí de martells en el qual es controla la mida de la partícula amb una reixa 

 

 
Figura 12. Molí per impacte. Les partícules que baixen «en cascada»  

protegeixen la carcassa de l’impacte de les partícules que surten del rotor 

 

Classificació granulomètrica 
Un cop triturat, el material es pot separar en fraccions corresponents a una mida de 
partícula determinada. És el que s’anomena classificació. Aquesta operació és més 
necessària quan la sortida de la trituradora o molí és lliure.  
 

Selecció 
La selecció és l’operació amb què se separen del conjunt les partícules de materials 
diferents o aquelles que són de vidre d’un color que no interessa. No sembla pas que la 
selecció manual de partícules sigui una operació conceptualment diferent de la dels 
cossos estranys abans de la trituració. Tanmateix, si analitzem els sistemes automatitzats 
de selecció, sí que la diferència és evident. Aquests consten de dues etapes: la detecció i 
l’ejecció. 
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En la detecció es tracta d’identificar les partícules que interessa treure del conjunt. 
Aquesta identificació sol ser per alguna propietat física: 
 

 pel color, la transparència o la reflectivitat (p. e. vidres de color diferent) 
 per l’absorció a l’infraroig (se sol utilitzar per separar pedres o ceràmiques)  

L’inconvenient d’aquests dos mètodes és que tant les partícules com l’ambient han de 
ser prou nets. 

 per la conductivitat elèctrica. Una partícula metàl·lica modificarà el corrent 
elèctric que circula per un solenoide. 

 
L’ejecció consisteix a treure la partícula detectada. El mètode més corrent és un raig 
d’aire que desvia la partícula. Cada ejector actua d’acord amb el senyal generat per un 
detector. En l’amplada típica d’una cinta transportadora (1 m) s’hi poden instal·lar fins a 
100 ejectors (i els detectors corresponents). Atès que la selecció és una tècnica molt més 
lenta que les tècniques de separació descrites anteriorment, només s’utilitza després 
d’aquestes, quan el material conté només una petita fracció de partícules contaminants. 

Tecnologies de reciclatge del vidre i «benefici» dels minerals 
Les operacions de benefici dels minerals són aquelles que tenen com a objectiu separar 
del mineral la fracció rica en la substància que interessa (separar el mineral de la ganga). 
Es tracta, per tant, d’operacions sobre les matèries primeres per obtenir el material. En 
el cas del vidre, els envasos recuperats, per exemple, dels residus sòlids urbans 
constitueixen la matèria primera de la qual se separarà allò que no és vidre. Atès aquest 
paral·lelisme, no ens hauria pas d’estranyar que la majoria de processos de reciclatge del 
vidre ja s’haguessin desenvolupat prèviament en el camp de la metal·lúrgia extractiva. 
Val a dir, com a exemple, que les figures representatives de les màquines de reciclatge 
de vidre les hem extretes d’empreses que venen sobretot a la indústria minera. 

Reciclatge o reutilització del vidre 
Al final de les operacions descrites en aquest seminari s’obtenen trossos de vidre 
recuperat d’alguna font de residus. Es tracta de trossos de vidre que han estat més o 
menys classificats segons el color i exempts d’elements estranys. Tot i que aquest 
producte l’anomenem vidre reciclat, el cicle del reciclatge encara no s’ha tancat. No 
podem considerar-lo pròpiament vidre reciclat fins que no formi part de la substància 
d’algun objecte útil. Veurem en el seminari següent que aquests trossos de vidre 
normalment es barregen amb matèries primeres, de manera que és difícil trobar 
productes fets amb vidre 100% reciclat.  
 
La major part del vidre recuperat es destina a la fabricació de productes idèntics als 
originals (reciclatge). Tanmateix, una fracció del vidre recuperat no serà apta per a 
aquesta finalitat per raons diverses. Per exemple: 

 trossos de colors barrejats, 
 vidres de composició química poc corrent, 
 excés temporal en l’oferta de vidre reciclat. 

 
Resulta d’interès, doncs, buscar usos alternatius del vidre reciclat que en molts casos 
representen un down cycling, o sigui aplicacions de qualitat menor. Es tracta d’una 
reutilització del vidre que no representa pròpiament un reciclatge. Hi ha tota una sèrie 
d’usos alternatius per al vidre reciclat: 

- substància mineral inerta per al drenatge 
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- sorra artificial per a restauració de platges 
- àrid per a materials de construcció (formigó i una mena d’asfalt que s’anomena 
asfalt vidrat, glassphalt en anglès) 
- pintura reflectora per a senyals 
- abrasius 
- llana i fibra de vidre 

 
El lector podrà pensar que hem fet una relació molt optimista. 

 


