




• Beira gatz desberdinekin 
sortzen da. Baina osagai 
garrantzitsuena silizioa 
da.Hau meatzaritza 
bitartez lortzen da 
buztinetik eta haretik 
batez ere

• Material kristalino bat da, 
horregatik, material 
amorfo bezala ezagutzen 
da



• Aste betean 1 milioi 
botila produzitu ahal 
zuen

• XIX. Mendean 
automatizazioarengat
ik aldatu zen 



• Beira komertzializatu 
ahal izateko; prozesu bat 
izan behar du 
eskaintzaren arabera

• Beiraren fabrikazioan 
erdia material birziklatua 
izan balitz eta beste erdia 
oinarrizko materia, 
normalean erabiltzen den 
uraren %50a aurreztuko 
litzateke eta %20 batetan 
jaitsiko zen airearen 
kontaminazioa 





• Beira material gogor, 
hauskor eta transparente. 
Horietaz aparte 
eskaintzaren arabera, 
propietate berriak eman 
ahal zaio 

• Mota asko desberdintzen 
dira; beira komuna; 
leihoetarako kristala, 
ateak, autoetako ispiluak; 
beira hutsak 
boteiletarako…



• Aplikazio asko 
desberdintzen dira 
hoien artean: 
autogintza, 
leihogintza, 
eskultura, etab.





• Beiraren deribatuetatik gehien 
erabiliena da gaur 
egun.Horren adibide zuntz 
optikoa

• isolamendu termiko ona, 
azidoen erasoa ez du jasaten, 
tenperatura altuak jasatzen 
ditu. Propietate hauen 
ondorioz eta prezio merkearen 
ondorioz, industrian erabilera 
asko handitu du azken 
urteetan. Aplikazioak: kayak-
ak, eskulturak,surf-a, 
telekomunikabieetan… 
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 Erabilitako ontziak beste berri batzuetan 
bihurtu

Garbitu

 Sailkapena tamainaren arabera

 Papel, eranskailuak… kendu eta 
koloreetan sailkatu

 Lantegietan galdatu



Aurkitutako zeramika eta buztinek 
tenperatura altuagoak behar dituzte

 Ontziak zamarpotoan eranskailu, plastiko 
eta tapa gabe utzi!





 Ekonomiko eta sozialak:

3000 botilako 130kg fuel aurreztu, 
%30-eko energia aurreztuz.



Zer da egun normaletan kontsumitzen 
dena? Zenbat?

Aste eguneko kontsumoa ardoan dago, 

asteburuetan hirukoiztu egiten da.



Zamarrontzira karretilaz eramaten dituzte 
botilak birziklatzera, kopurua handia bada 
ordea ez dute birziklatzen.

Jendeak lurrera botatzean, botilak 
hondatu egiten dira eta ezin da birziklatu



Antzina:

 Esnea banatzean bakoitzak eramaten zuen 
ontzia bat bakarretik betez

 Jakiak graneletan saltzen ziren, 

ontziratu gabe 

 Beira produktu gutxi batzutan;

botiketan, txanpain eta 

koñaketan…



Gaur egun:

 Ia jaki guztiak ontzietan erosten dira, 
beharrezkoak ez direnak ere bai

 Izugarri gehitu da: lurrinetan, artean... 



Ingurumenari eginda kaltea

Hainbat lehengairen erabilera

Prozesu oso konplexua

BALIABIDE GUZTI HORIEK BOTILA 
BEHIN BAKARRIK ERABILTZEKO?



• Beira gehiago birziklatzea

• Granelen erabilera

• Juergan ontzi espezialak jartzea



• Beira gehiago birziklatu beharra

• Horretarako jentea konbentzitu beharra

• Irtenbidea, adibidez; iragarkien bidez 
jendea konbenzitzea



Granelak erabiliz gero ez genuke botilarik 
erabiliko



• Parrandan beira birziklatu ahal izateko 
ontzi espezialak egon beharko lirakez

• Horrez gain jendea ere arduratu egin 
beharko zen



“Milioi bat garagardo botilari esker 
eraikitako tenplua”

Gizartearentzat onuragarria, milioi bat 
botila berrerabiltzeagatik

Edertasun aparta
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