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Diplomityö tehtiin Oulussa Head Recycle Systems Oy:lle. Työssä suunniteltiin 

paineilmatoiminen erottelulaite, joka integroitiin osaksi kalvomuovin erottelulinjastoa. 

Linjastoon tulee kaksi erotinta. Erottimien tarkoituksena on optista automaatiota hyväksi 

käyttäen erottaa LDPE ja polypropeeni muista muovilaaduista. Toinen erotin erottelee 

muovikalvot värin perusteella siten, että kirkas ja vaaleansininen muodostaa yhden jakeen 

ja muut värit toisen jakeen. Tilaajan asiakas haluaa muuttaa kalvomuovijätteen 

käsittelykulut erotellun muovin myyntituloksi. 

Suunnittelussa käytettiin vaiheittain etenevää tuotekehitystä. Esisuunnittelussa tutkittiin 

muovin kierrätystapoja, eriteltiin erilaisia erottelumetodeja, analysoitiin 

referenssimateriaalia, määritettiin paineilmaparametreja, joiden mukaan tehtiin alustavat 

komponenttivalinnat, ja suoritettiin prototyypin avulla testejä referenssimateriaalilla. 

Yksityiskohtaisessa suunnittelussa erotinlaiteesta muodostettiin kokoonpano linjaston 

modulaariseen runkoyksikköön ja tehtiin loput komponenttivalinnat. Tutkimuksessa ja 

testeissä huomattiin muun muassa, että kalvomuovin rejektin siirto erottelun jälkeen on 

helpompaa tehdä puhaltimella, joka tuottaa laaja-alaisen ilmamassan. Työn tuloksena 

syntyi toimivaksi menetelmäksi osoitettu kalvomuovin erottelumenetelmä ja 

erottelulaitteen malli. Menetelmää analysointiin teoriassa ja testiajojen perusteella. 

COVID-19 aiheutti vuonna 2020 ongelmia tilaajalle ja työstä jäi pois erottelulaitteen 

valmistaminen ja optimointi linjaston kanssa referenssimateriaalia apuna käyttäen. 

Asiasanat: muovi, muovikalvo, erottelu, kierrätys 

  



 

ABSTRACT 

Pneumatic separator 

Aleksi Peura 

University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering 

Master’s thesis 2020, 54 pp. + 3 Appendixes 

Supervisors at the university: Hannu Koivurova and Juhani Niskanen 

This master’s thesis was commissioned by Head Recycle Systems Oy in Oulu. Pneumatic 

separator which will be integrated to plastic film separation line was designed in this 

thesis. Plastic film separation line includes two pneumatic separation units. Two types of 

automated optical devices are used to separate plastic by type and color in these separation 

units. The client of the work has customer who wants to convert the plastic film waste 

treatment costs into sales revenue by sorting plastics.  

Step-by-step product development was used in this master thesis. In the pre-design, 

plastic recycling methods were studied, different separation methods were specified, 

reference material was analyzed, compressed air parameters were determined, and 

preliminary component selections were made, and tests were performed on the reference 

material using a prototype. In the detailed design, the separation unit was assembled into 

the line using modular frame and the remaining component selections were made. During 

the studies and tests it was found, among other things, that the transfer of the plastic film 

reject flow after separation is easier to do with a blower that produces a wide range air 

mass. As a result of the work, a plastic film separation method was proved to work, and 

a separation unit model was designed. The method was analyzed in theory and by test 

runs. In 2020, COVID-19 caused problems for the client of this master’s thesis and 

manufacture and optimization of the separation unit in working separation line using 

reference material was omitted. 

Keywords: plastic, plastic film, separation, recycling 
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1 JOHDANTO 

Diplomityössä suunnitellaan paineilmatoiminen erottelulaitteisto kalvomuovin 

kierrätyslinjastoon integroituna. Työn tavoitteena on aikaansaada kustannustehokas 

laitteisto, jolla saadaan kalvomuovivirrasta eroteltua LDPE tai PP muovilaadut virtaan 

kuulumattomista objekteista käyttäen apuna lähi-infrapunasensoria, 

värintunnistuskameraa ja paineilmaa. Työhön ei kuulu optisten laitteiden ja 

toimilaitteiden ohjauksen ohjelmointi eikä linjaston kuljettimien suunnittelu.  

Muovin kierrätys on nouseva teollisuusala uusien kierrätyslakien ja rajoitteiden myötä. 

Kierrätyskustannukset laskevat ja muovin jälleenmyyntiarvo nousee mitä puhtaampaa 

muovimateriaali on, mutta suurien työtuntien käyttäminen muovin erotteluun tekee 

prosessista kannattamatonta. Linjaston tarkoituksena on pienentää käyttäjän 

hiilijalanjälkeä ja muuttaa muovikalvojätteen kustannukset myyntituloksi.  

Työssä tutustutaan muovin kierrätykseen, määritetään paineilmaparametreja 

analyyttisesti, suoritetaan testauksia referenssimateriaalilla ja suunnitellaan näiden 

pohjalta toimiva erottelulaite Solidworks 3D-mallinnusohjelmistolla. Erottelulaitteen 

toimivuutta analysoidaan testien ja teorian pohjalta. 
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2 TYÖN TAUSTA 

2.1 Työn tilaaja ja asiakas 

Työn tilaajana toimii Head Recycle Systems Oy, joka on kesäkuussa 2018 perustettu 

oululainen yritys, ja sen päätavoitteena on helpottaa muovinkierrätystä automatisoimalla 

kierrätysprosessia.  

Projektin tuloksena syntyvä muovikalvon kierrätyslinjasto toimitetaan Head Recycle 

Systems Oy:n asiakkaalle, ulkomaalaiselle päivittäistavarakauppaketjulle. 

Kierrätyslinjasto sijoitetaan asiakkaan jakelukeskukseen. Jakelukeskuksessa käsitellään 

kalvomuovia, joka kerätään ketjun myymälöistä. Muovikalvon automaattisella 

erottelulinjastolla pienennetään hiilijalanjälkeä ja saadaan suurempi jälleenmyyntiarvo 

erotellulle ja puhtaammalle kierrätysmuoville. 

2.2 Muovikalvon erottelulinjasto 

Tässä työssä suunnitellaan muovikalvomateriaalin erottelulaite, joka integroidaan osaksi 

suurempaa linjastoa. Linjasto on yritykseltä tilattu valmis kokonaisuus, joka on tarkoitus 

toimittaa asiakkaalle loppuvuoteen 2021 mennessä.  

Linjasto koostuu seuraavista komponenteista (kuva 1):  

1. syöttöpöytä 

2. elevaattorikuljetin 

3. linjan syöttömoduuli 

4. linjan annostelumoduuli 

5. rumpusyöttömoduuli 

6. rumpusyöttömoduulin rejektikuljetin 

7. leikkurin kuljetin 

8. leikkuri 

9. lähi-infrapuna (near-infrared, NIR) -materiaalintunnistusmoduuli 

10. ilmaerotinmoduuli 

11. ilmaerottimen rejektivirran kuljetuslaite 
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12. vision värintunnistusmoduuli 

13. ilmaerotinmoduuli 

14. ilmaerottimen rejektivirran kuljetuslaite 

15. akseptin talteenotto. 

 

Kuva 1. Viitteellinen kuva linjastosta. 

Käyttäjä tuo muovikalvomateriaalin syöttöpöydälle, josta se nostetaan 

elevaattorikuljettimella linjaston syöttö- ja annostelumoduuliin. Tämän moduulin 

tarkoitus on jonottaa muovimateriaali metrin levyiselle kuljettimelle. 

Rumpusyöttömoduuli poimii kalvomateriaalia kuljettimelta ja siirtää sen seuraavalle 

kuljettimelle käyttäen apuna ilmaa. Tällä moduulilla estetään 3D-kappaleiden pääsy 

linjastolle. Leikkuri leikkaa muovikalvon maksimissaan 0,5 metrin mittaisiksi 

suikaleiksi. Leikkuria ei käytetä kaikilla ajo-ohjelmilla. NIR-materiaalitunnistus 

tunnistaa muovikalvovirrasta materiaalit, jonka jälkeen ilmaerotinmoduuli erottaa 

virrasta sinne kuulumattomat materiaalit. Vision värintunnistusmoduuli tunnistaa 

muovien värit, jonka jälkeen toinen ilmaerotinmoduuli siirtää väriltään virtaan 

kuulumattomat muovit pois virrasta. Kuvasta 2 on nähtävissä linjaston kokoarvio. 
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Kuva 2. Muovikalvon erottelulinjasto. 

Linjaston minimi käsittelykapasiteetiksi määritettiin sata kilogrammaa tunnissa ja 

saannon puhtausprosentiksi vähintään 95 %. Linjastossa on kolme eri ajo-ohjelmaa 

syötettävän materiaalin perusteella. Ensimmäinen talteen kerättävä materiaali koostuu 

pääasiassa pientiheyspolyeteenisestä (LDPE) kiristekalvosta, jota käytetään pääasiassa 

kuormalavojen pakkauksessa. (Kuva 3). Tässä primäärimateriaalina on LDPE ja 

sivumateriaalina voi olla värillisiä LDPE muoveja ja polypropeenia, ja rejektinä pahvia 

sekä metallia.  

 

Kuva 3. LDPE käsikiristekalvo (BAX 2013). 

Toisen ajo-ohjelman primäärimateriaali on värillinen LDPE muovi, joka koostuu 

pääasiassa ruokakaupoista saatavista pusseista (kuva 4). Sivumateriaalina tulee kirkas 

LDPE ja polypropeeni sekä rejekti.  
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Kuva 4. Erottelematon värillinen LDPE materiaali. 

Kolmas ajo-ohjelma koostuu kahden ajo-ohjelman hylkyvirrasta ja ohjelmassa kerättävä 

materiaali on kirkas ja värillinen polypropeeni. Käyttäjän ajaessa kahta edellistä ohjelmaa 

linjaston rejektivirtauksen keräyssäiliöihin kertyy muita muovilaatuja ja lisäksi 

epäpuhtauksia, kuten pahvia. Näitä hylkyvirtauksen säiliöitä voidaan ajaa linjaston läpi 

uudelleen, jolloin talteen otettavaksi materiaaliksi valitaan värillinen ja kirkas 

polypropeeni. Toisessa ja kolmannessa ajo-ohjelmassa leikkuri on poissa käytöstä. 

Linjastossa on kaksi tässä työssä suunniteltua paineilmatoimista erottelulaitetta, joista 

ensimmäinen erottelee muovikalvon muovilaadun perusteella ja toinen erottelu perustuu 

muovin väriin. Muovilaatu erotellaan NIR-teknologiaa hyödyntäen ja väriin perustuva 

erottelu tapahtuu VISION-kameralla. 
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3 MUOVIN EROTTELUN TEORIAA 

Muovimateriaalien käyttö on lisääntynyt merkittävästi maailmalla, esimerkiksi 

Yhdysvalloissa muovijätettä muodostuu yhteensä 15,4 miljoonaa tonnia joka vuosi. Tästä 

suurimman osan vievät LDPE (5 milj. tonnia) ja HDPE (4.1 milj. tonnia). Loput 

muovijätteestä muodostuu polypropeenista (PP), polystyreenistä (PS) ja 

polyetyleenitereftalaatista (PET) (Abdel-Bary 2003, s. 357). Edellä mainituissa lukemissa 

on kaikki muovityypit eikä pelkästään kalvomuovimateriaaleja.  

Kalvomuovien käytön lisääntyminen Yhdysvalloissa ja Kanadassa näkyy alla olevasta 

taulukosta 1, jossa on esitetty kierrätetyn kalvomuovin määrät viennin ja maiden oman 

käytön osalta.  Kalvomuovimateriaalilaadut, linear low-density polyethylene, LDPE ja 

HDPE, ovat yhdistetty ja massat ovat tonneja.  

Taulukko 1. Yhdysvaltojen ja Kanadan muovipussien ja kalvojen kierrätysmäärät 

(mukaillen Rogoff 2014, s. 134). 

 

 

 

 

 

Tässä kappaleessa tutustutaan muovin kierrätykseen ja esitellään nykyisin käytössä olevia 

erottelumetodeja.  

3.1 Muovin kierrätys 

Muovin kierrättämisessä on neljä eri lähestymistapaa, primäärinen, sekundäärinen, 

tertiäärinen, ja kvaternäärinen kierrätystapa. Primäärisellä tarkoitetaan puhtaan yhden 

muovilaadun kierrättämistä sekoittamalla sitä neitseelliseen muoviin suoraan, tai 

Vuosi Vienti 

Yhdysvalloissa ja 

Kanadassa käyttöön 

ostettu 

Yhteensä 

2011 193 567 264 457 458 025 

2010 206 833 233 976 440 809 

2009 222 588 164 955 387 543 

2008 213 176 164 395 377 571 

2007 209 839 166 728 376 567 

2006 100 282 268 043 368 325 

2005 83326 212 635 295 962 
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valmistamalla siitä 2-laatu materiaalia. Ensisijainen kierrätys on halvin ja yksinkertaisin 

muovin kierrätyksen muoto. (Abdel-Bary 2003, s. 358) 

Sekundäärinen kierrätys tarkoittaa muovien keräystä, epäpuhtauksien puhdistusta ja 

muovien erottelua eri tyyppeihin. Näitä tyyppejä yhdistellään neitseelliseen muoviin tai 

ensisijaisen kierrätyksen muoveihin. Toissijaisen kierrätyksen toinen alalaji on, että 

puhdistuksen jälkeen ne sulatetaan yhdeksi seokseksi ilman erottelua. Tämä 

sekundäärinen kierrätystapa yleensä sisältää muovilaatujen silppuamisen, erottelun ja 

puhdistamisen. (Abdel-Bary 2003, s. 358) 

Alla esitetyssä kuvassa 5 on yksinkertaistettu kaavio toissijaisesta kierrätystavasta PET-

muoville. Nykyään kohdassa 1 (manuaalinen lajittelu) on käytössä erilaisia automaattisia 

laitteita, kuten pyörrevirtaerotin erottamaan ferriittisiä ja ei ferriittisiä metalleja muovin 

seasta, ja etiketin irrotuslaitteita.  

 

Kuva 5. PET-muovin kierrätyslinjasto (mukaillen Rajan, ym. 2019, s. 4). 

Muovin erottelu on merkittävin funktionaalinen osa koko kierrätysprosessia. Tämän 

osion automatisointi ja kehitys auttaa tehokkaamman kierrätysprossin saavuttamisessa. 

Suomeenkin yleistynyt muovinkeräysastia kuluttajatasolle helpottaa muovin erottelua ja 

jatkokäsittelyä jo ennen kuin muovi siirretään jatkokäsittelyyn. 
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Tertiäärinen kierrätystapa on kemiallinen muovin käsittely. Tässä menetelmässä 

lämmöllä hajotetaan muovit molekyylitasolle, jotta niitä voidaan jälleen käyttää raaka-

aineena petrokemikaalien ja muovien valmistuksessa. LDPE:n ja HDPE:n kemiallisesta 

käsittelystä voidaan tehdä muun muassa dieselpolttoainetta. (Abdel-Bary 2003, s. 359) 

Kvaternäärinen kierrätys koostuu energian talteenotosta. Mikäli muovin kierrätystä ei 

voida tehdä millään aiemmin mainitulla tavalla, on tehokkainta polttaa muovijäte 

energiaksi. Yhdestä kilogrammasta muovijätettä voidaan saada talteen jopa 46043 kJ 

energiaa (12,79 kWh), kun taas esimerkiksi kilolla brikettejä energian tuotto on vain 

20091 kJ (5,58 kWh). Eri muovityypeillä on eri energiatuottoarvot kiloa kohden. 

Ongelmana tässä kierrätystavassa on muovin polton aiheuttamat vaaralliset päästöt. 

Päästöjen suodattaminen on oma prosessinsa, joka nostaa kierrätettävän muovin polton 

kustannuksia ja näin ollen sen nettoteho ei ole enää niin korkealla tasolla. (Abdel-Bary 

2003, s. 360) 

Tämän projektin tuloksena syntyvä muovikalvon kierrätyslinja on sekoitus primääristä ja 

sekundääristä kierrätystapaa. Eroteltavana materiaalina on kaksi muovilaatua, jotka 

voivat sisältää hieman epäpuhtauksia ja olla sekaisin keskenään. Lisäksi muovia ei 

puhdisteta pesemällä eikä partikkelikokoa pienennetä hiutalemaiseksi, eikä sitä 

prosessissa sulateta uusiokäyttöön. Prosessilinjasto ikään kuin edesauttaa primääriseen 

muovinkäsittelytapaan siirtymistä. 

3.2 Erottelun merkitys 

Kierrätettävien muovilaatujen erottelu toisistaan on tärkeää sen jatkokäsittelyn ja 

ominaisuuksien kannalta. Eri muovilaatujen kemiallisen koostumuksen takia ne eivät 

sekoitu keskenään vaan pikemminkin hylkivät toisiaan. Seostamalla kahta muovilaatua, 

esimerkiksi polyeteeniä ja polypropeenia, ei muodostu homogeenista seosta ja sekoitetun 

muovin mekaaniset ominaisuudet kärsivät (kuva 6 b). Muovien sekoituksen faasit esitelty 

kuvassa 6. Joitakin muovilaatuja voidaan kuitenkin sekoittaa keskenään, kuten suur- ja 

pientiheyksistä polyeteeniä (taulukko 2). (Goodship 2007, s. 41–44.) 
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Kuva 6. Muovilaatujen sekoituksen epähomogeenisuus (b) (mukaillen Goodship 2007 s. 

42). 

Taulukossa 2 on esitetty mitkä muovit sekoittuvat keskenään ja mitkä eivät.  

Taulukko 2. Muovien sekoittuvuus keskenään (mukaillen Goodship 2007 s. 43) 

Esimerkki muovien sekoittuvuudesta 

Polymeeri PS PA PC PVC PP LDPE HDPE PET 

Polystyreeni K               

Polyamiini E K             

Polykarbonaatti E E K           

Polyvinyylikloridi E E E K         

Polyproeeni E E E E K       

Pientiheys polyeteeni E E E E E K     

Suurtiheys polyeteeni E E E E E K K   

Polyetyleenitereftalaatti E E E E E E E K 

 

Muovien erottelu kasvattaa lisäksi kierrätettävän muovin jälleenmyyntiarvoa 

huomattavasti. Epäpuhtauksia sisältävän kirkkaan LDPE kalvon myyminen ei ole 

kannattavaa, ja sen hävittäminen yleensä käsitelläänkin kustannuksena yritykselle eikä 

tuottona. Kun taas epäpuhtauksista puhdistettu ja eroteltu kirkas LDPE voi tuoda tuottoja 

160 – 400 euroa tuhatta kiloa kohti (Scrapo 2020). Mikäli kirkas LDPE viedään 

jatkokäsittelyyn, jossa se silputaan, pestään ja granuloidaan valmiiksi uusiokäyttöön voi 

sen hinta olla jopa 1,5 – 2 euroa kilolta eli 1500 – 2000 euroa tuhatta kiloa kohden 

(Muoviteollisuus ry 2020). Jatkoprosessi vaatii kuitenkin valtavan määrän 

laiteinvestointeja ja sijoitustilaa. Tämä erottelulaite on ratkaisuna muovijätteen 

suoramyynnin ja suuren muovin kierrätyskeskuksen välissä.  
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3.3 Muovilaatujen erottelumetodit 

Nykyisellään on käytössä monia eri muovilaatujen ja värien erottelumetodeja. Näitä ovat 

muun muassa manuaalinen, tiheyteen perustuva ja optinen erottelu. Suurissa tehtaissa, 

joissa käsitellään tuhansia kiloja muovijätettä päivässä, on lähestulkoon poikkeuksetta 

automatisoitu koko järjestelmä. Kasvava automaatio vähentää huomattavasti erotteluun 

kuluvia ihmistyötunteja, joka korreloi suoraan muovin tuomaan jälleenmyynnin tuottoon.  

3.3.1 Manuaalinen erottelu 

Manuaalisella erottelulla voidaan tarkoittaa lähtökohtaisesti jo kuluttajapohjaista 

erottelua. Yleensä muovituotteisiin merkitään nuolikolmion sisään numerolla muovin 

laatu (kuva 7).  

 

Kuva 7. Muovien kierrätysmerkinnät (Kuusisto 2017). 

Manuaalista erottelua muovinkierrätysprosessissa ei juurikaan enää tehdä, lukuun 

ottamatta joitain PET-kierrätyslinjastoja joissain valtioissa, joissa muovipusseja 

noukitaan linjalta pois. Manuaalinen erottelu on Suomessa pääsääntöisesti jätetty 

kuluttajille ja loppu erottelusta suoritetaan erilaisilla automaatioratkaisuilla. 

3.3.2 Tiheyteen perustuva erottelu 

Tiheyteen perustuva erottelu jakautuu märkä- ja kuivaerotteluun. Tunnetuin menetelmä 

maailmalla on uppoamis-kellumiserottelu, jossa muovijäte kulkeutuu suuren altaan läpi 

ja nestettä tiheämmät muovit uppoavat ja kevyemmät muovit kelluvat altaan nesteessä. 

Pelkässä vedessä saadaan eroteltua jo PS, PET ja PVC muista muoveista ja lisäämällä 

etanolia tai natriumkloridia liuokseen sen tiehyttä saadaan muutettua, jotta muut muovit 

erottuvat. (Abdel-Bary 2003, s. 364). Muovien tiheydet näkyvät alla olevassa taulukossa 

3.  
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Taulukko 3. Muovien tiheydet (mukaillen Goodship 2007 s. 57). 

Käytetyimpien kestomuovien tiheydet 

Muovityyppi Tiheys [g/cm3] 

Polypropeeni 0,90 

Pientiheyksinen polyeteeni (LDPE) 0,90 

Suurtiheyksinen polyeteenu (HDPE) 0,95 

Polystyreeni 1,05 

Polyamidi (PA6 tai PA66) 1,15 

Polyvinyylikloridi (PVC) 1,40 

Polyetyleenitereftalaatti (PET) 1,40 

 

Koska polypropeenin ja LDPE:n tiheydet ovat samansuuruisia, ei niitä voida erotella tällä 

menetelmällä, joten tämä erottelumenetelmä ei ole vaihtoehto tässä projektissa.  

Hydrosykloni on toinen märkäprosessi, missä keskipakovoimalla muovia pyöritetään ja 

raskaammat muovit, kuten PS, PET ja PVC erottuvat (Abdel-Bary 2003, s. 364–365). 

Syklonissa raskaammat partikkelit painuvat nesteessä alaspäin suppenevan kartion 

seinämiä vasten ja kohti alapään poistoaukkoa. Kevyemmät partikkelit eivät kulkeudu 

alapään poistoaukosta, vaan ne muodostavat keskellä olevan ilmatilan kanssa 

ulkopyörteen sisäpuolelle ylöspäin suuntaavan pyörteen ja kulkeutuvat yläpään 

poistoaukosta ulos (Söderholm 2014, s. 5). 

Kuivaerotinlaitteita on erilaisia, kuten siksakerottelulaite, pyörre-erottelu, joka toimii 

hydrosyklonin toimintaperiaatteella ilman nestettä, ja leijutuserottelu, mutta koska 

tiheyteen perustuvalla erottelulla ei saada eroteltua polypropeenia LDPE:stä jätettiin 

niiden lisätutkimus tekemättä.  Lisäksi märässä sekä kuivassa syklonierottelussa, 

uppoamis-kellumisaltaissa ja siksakerottimessa sisään menevän materiaalin pitäisi olla 

pienennetty silppurilla tai vastaavalla laitteella parhaan erottelulopputuloksen 

saavuttamiseksi, mutta tässä projektissa muovia ei hajoteta niin pieneen 

partikkelikokoon.  

3.3.3 Optinen erottelu  

Lähi-infrapuna (Near-infrared, NIR) spektrometrian käyttö on lisääntynyt huomattavasti 

viimeisien vuosien aikana (kuva 8). Tässä projektissa linjasto käyttää apuna NIR-
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spektrometriaa erottaakseen muovilaadut toisistaan. Lähi-infrapunasäteilyllä voidaan 

tunnistaa orgaanisten ja epäorgaanisten alkuaineiden välisiä sidoksia. Säteilyllä saadaan 

selville mitattavan yhdisteen molekyylisidosten värähtelyliikkeen vastaanottama 

säteilyenergia (Opetushallitus 2020). Muita optisia erottelutapoja on väriin perustuva 

erottelu apuna käyttäen konenäköä, ja Fourier-infrapunasäteily spektrometria.  

 

Kuva 8. NIR-erottelun perusperiaate (Eagle Vision 2020) 

Fourier-infrapunaspektrometria tutkii kappaleen röntgensäteilyn absorptiota. 

Moolimassaltaan raskaammat aineet kuten PVC:n klooriatomit emittoivat röntgensäteitä, 

kun ne altistetaan gammasäteilylle. Tämä röntgensäteily on helposti havaittavissa XRF-

analyysilaitteistolla. (Abdel-Bary 2003, s. 366) 

Tämän työn tilaajayritykselle NIR-teknologia on kaikista tutuin ja tätä teknologiaa 

hyödyntäen yritys on kerännyt referenssidataa eri muovilaaduista ja epäpuhtauksien 

vaikutuksesta NIR-mittauksiin. Lisäksi tiedossa on muita yrityksiä, jotka hyödyntävät 

tätä optista erottelutapaa muovien erottelussa, joten tämä menetelmä otettiin käyttöön 

myös tässä projektissa.  
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4 FLUIDIN MEKANIIKKA 

4.1 Fluidi 

Ilma on kaasumuotoinen fluidi, johon leikkausjännitykset aiheuttavat yhtäjaksoisen 

muodonmuutoksen, jota kutsutaan virtaukseksi. Fluidien mekaniikan perusolettamus on 

kontinuumihypoteesi, jonka mukaan aineen mikrorakenne jätetään huomiotta ja 

tarkastellaan fluidia homogeenisten tilavuusalkioiden avulla. Tässä työssä käsiteltävä 

fluidi on kaasun ominaisuudet omaava ilma. Kaasu on rakenteeltaan harvaa, siinä on 

heikot koheesiovoimat, ja se laajenee paljon vapaammin kuin nesteet.  

Fluideilla on kolme pääominaisuutta, jotka mahdollistavat niiden teoreettisen tarkastelun. 

Kinemaattiset ominaisuudet käsittävät virtauksen perusominaisuudet, kuten 

virtausnopeus, kulmanopeus ja pyörteilyn voimakkuuden. Fluidin kuljetusominaisuudet 

käsittävät sen viskositeetin, lämmönjohtavuuden ja massan diffuusion. Termodynaamiset 

ominaisuudet muodostuvat aineen tiheydestä, paineesta, pintajännityksestä ja 

lämpötilasta. Tässä työssä käsiteltävän fluidin tärkeimmät laskennalliset ominaisuudet 

ovat kinemaattisia ja termodynaamisia.   

Ilman teoreettinen tarkastelu on helpoin tehdä, kun ajatellaan sen käyttäytyvän 

ideaalikaasun tavoin. Reaalikaasut voidaan approksimoida ideaalikaasuiksi, mikäli ne 

ovat nesteytymislämpötilaa korkeammissa lämpötiloissa. Ideaalikaasun tilanyhtälö on 

p ∙ V = n ∙ R ∙ T,    (1) 

missä p on paine [N/m2],    

 V on kaasun tilavuus [m3],    

 n on moolimäärä,    

 R on yleinen kaasuvakio, 8.305 [N*m/(mol*K)] ja   

 T on lämpötila [K]. 

Virtausmekaniikassa tilavuusvirta saadaan kaavalla 

qv =  A ∙  v = vakio,    (2) 
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missä muuttuja qv on tilavuusvirta [m3/s], muuttuja, A on virtauksen poikkipinta-ala [m2] 

ja muuttuja v on virtaavan partikkelin nopeus [m/s].  

4.2 Paineilma 

Laskettaessa paineistettua ilmaa täytyy huomioida ilman kokoonpuristuvuus ja 

lämpötilariippuvuus verrattuna nesteiden mekaniikkaan. Paineilman laajempaa 

tarkastelua yleensä yksinkertaistetaan likimääräismenettelyillä ja nomogrammien 

käytöllä. (Ellmann, ym. 2002 s. 11) 

Ilman virtauksessa suljetussa järjestelmässä on edellisessä kappaleessa mainitun 

tilavuusvirran jatkuvuusyhtälön sijasta helpompi tutkia massavirtojen avulla, koska ilma 

on kokoonpuristuvaa, jolloin sen tiheys muuttuu paineen ja lämpötilan muutoksen myötä, 

toisin sanoen 

qm =  qv ∙ ρ =  A ∙ v ∙ ρ = vakio,   (3) 

missä  qm on massavirta [kg/s],    

  ρ on fluidin tiheys [kg/m3], joka saadaan  

tilanyhtälöstä (1) kaavalla  

ρ =  
p

R ∙ T
,     (4) 

joka huomioi ilman tiheyden riippuvuuden lämpötilasta ja paineesta.(Fonselius, ym. 1997 

s. 25) 

Tämän diplomityön ulkopuolelle jäi paineilman kulutuslaskelmat ja kulutuksen 

optimointi testiajojen ja mittausten perusteella. Linjaston testaus ja optimointiosiossa 

tulevaisuudessa tullaan käyttämään apuna tässä kappaleessa käsiteltyjä asioita.  
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5 ESISUUNNITTELU 

5.1 Referenssimateriaali 

Asiakas on lähettänyt laitevalmistajalle yli 100 kilogrammaa käsiteltävää materiaalia, 

jonka perusteella laitteiston toiminnalliset laitteet suunniteltiin vastaamaan asiakkaan 

tarpeita. Materiaali tutkittiin ja se talletettiin referenssimateriaaliksi linjaston testiajoja 

varten. Saadusta materiaalista eroteltiin massat ja prosentuaaliset määrät eri 

muovilaaduille, eri väreille ja muulle materiaalille, kuten pahville yms. 

Referenssimateriaalilla voidaan myöhemmin tutkia linjaston tehokkuutta.  

Suurimmiksi haasteiksi referenssimateriaalissa muodostui pitkät, jopa 3 metriset 

kalvosuokaleet, eri muovilaatujen ja värien käärintä yhdeksi suureksi palloksi ja 

muovipussit, joiden sisällä on muuta materiaalia. Muovipussien sisällä oli muun muassa 

metallia, pahvia ja lasia.  

Referenssimateriaalin eri materiaalilaadut valokuvattiin ja skannattiin NIR:llä, ja tulosten 

pohjalta pystyttiin tekemään algoritmit muovien erotteluun Beckhoff 

teollisuustietokoneeseen structured text pohjalla.  

Materiaalista koottiin yhteenveto ja se skaalattiin sataan kilogrammaan, joka on linjaston 

minimi käyttökapasiteetti. Yhteenvedosta saadaan selkeä kuva linjastoon syötettävästä 

materiaalista ja sen epäpuhtauksista.  (Taulukko 4.) 
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Taulukko 4. Referenssimateriaalin materiaalisisältö. 

 

 

Tästä referenssimateriaalista voidaan määrittää jako muovilaatuihin. Taulukossa on 

eritelty muovilaadut ja niiden alle montako värivaihtoehtoa kyseistä muovia on tai kuinka 

monta eri kappaletta otannassa on. (Taulukko 5.) 
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Taulukko 5. Materiaalijakauma referenssimateriaalissa. 

 

 

5.2 Muovilaatujen erottelu 

NIR-sensori lähettää lähi-infrapunasäteilyä ja kohdekappale absorboi siitä tietyt 

aallonpituudet. Sensoriin takaisin tulevasta säteilystä tietokone piirtää spektrin 

absorptiosta aallonpituuden funktiona, josta muovilaatu voidaan tunnistaa (kuva 9 ja 10).  

 

Kuva 9. Kirkkaan LDPE-kalvon absorptio aallonpituuden funktiona 

 

Kuva 10. Polypropeenin absorptio aallonpituuden funktiona 
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Erottelulinjaston NIR-sensorina toimii kuvan 11 kaltainen Specim FX17E NIR sensori, 

jonka aallonpituus on 900–1700 nanometriä, resoluutio 640 pikseliä ja lukutaajuus 527 

FPS (frame per second) (Specim, 2020. s. 1). 

 

Kuva 11. Specim FX17, (Specim, 2020. s. 1) 

Linjastoa ohjataan Beckhoff teollisuustietokoneella, johon on ohjelmoitu structured text 

-ohjelmalla linjaston toiminnallisten komponenttien ohjaus. Linjaston ohjausjärjestelmän 

tunnistusalgoritmit lukevat NIR-sensorilta tulevaa dataa, tallettavat muovikappaleiden 

koordinaatit ohjelmaan, ja ohjaavat sitä kautta erotinlaitetta. 

5.3 Väriin perustuva erottelu 

Muovikalvojen väriin perustuva erottelu tehdään Hikrobot MV-CL022-40GC 

konenäkökameralla (kuva 12), joka tunnistaa kuljettimella ohi kulkevan 

primäärimuovilaadun värin ja tallentaa muovikappaleiden koordinaatit ohjelmaan. 

Konenäkökameran sensori tyyppi on CMOS (Complementary Metal Oxide 

Semiconductor), sen pikselikoko on 7 mikrometriä, resoluutio 2048x2 ja maksimi 

kuvanottotaajuus 26 kilohertsiä tarkimmalla resoluutiolla. (Hikrobot. 2020. s. 1) 

 

Kuva 12. MV-CL022-40GC (Hikrobot. 2020. s. 1) 
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Teollisuustietokoneeseen koodatulla ohjelmalla ohjataan toista erotinlaitetta 

erottelemaan muovit ajo-ohjelman mukaan. Koska tässä kohdassa linjastoa muovivirta 

sisältää vain yhtä muovilaatua, eikä siinä ole muita epäpuhtauksia, niin väriin 

perustuvassa erottelussa rejekti ei ole jatkokäsittelyyn kelpaamatonta, vaan muovi jaetaan 

kahteen jakeeseen. Ajettaessa eri ajo-ohjelmia, toinen jae koostuu kirkkaista ja 

vaaleansinisestä muovista ja toinen jae muista väreistä. Jakeiden erottelupaikat 

optimoidaan sen määrän mukaan, eli mikäli kirkasta on enemmän, se jatkaa 

pääkuljettimella eteenpäin ja mikäli kirkasta on vähemmän kuin värillisiä, siirretään se 

kuljettimelta rejektikoteloon. Tämä ohjelmallinen optimointi ei kuulu tähän työhön, 

mutta työn tekijä tulee olemaan mukana ohjelmiston optimoinnissa. Molemmat jakeet 

kelpaavat jatkokäsittelyyn tai myyntiin sellaisenaan.  

5.4 Materiaalin käsittely erottelussa 

Akseptin ja rejektin käsittelyssä pohdittiin eri toimintatapoja. Paineilmaa hyödyntäviä 

optisia erottelulaitteita on maailmalla käytössä paljon ja tätä metodia haluttiin 

hyväksikäyttää tässä projektissa. Ensimmäinen toimintatapa on alla olevan kuvan 

mukainen, jossa materiaali A ja B kulkevat kuljetinhihnalla kohti erotinlaitetta. Materiaali 

A kuvaa akseptia ja B rejektiä. Erotinlaitteen paineilmasuuttimien kineettisellä energialla 

siirretään materiaali A kuljettimelle kaksi, ja materiaali B tippuu alas, josta se siirretään 

omalla kuljettimella sivuun linjasta.  Havainnollistava kuva tästä toimintatavasta on 

esitetty kuvassa 13. 

 

Kuva 13. Toimintatapa 1. 

Tutkiessa referenssimateriaalia, huomattiin ettei tämä toimintatapa ole kustannustehokas, 

koska akseptia on suhteessa paljon enemmän ensimmäisellä ajo-ohjelmalla, eli kirkkaita 

LDPE-kalvoja ajettaessa akseptiin. Tämä tarkoittaa sitä, että paineilman kulutus kasvaa 
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todella suureksi, mikäli yli 80 prosenttia virtaavasta materiaalista pitää siirtää 

kuljettimelle kaksi. Toimintatavasta kaksi tehtiin raakaversio Solidworks 

mallinnusohjelmalla, joka on nähtävissä kuvassa 14. Toimintatapa yksi hylättiin 

esisuunnitteluvaiheessa.  

 

Kuva 14. Raakaversio toimintatavasta 1. 

Toimintatavassa kaksi materiaalin hihnakuljettimet tuodaan mahdollisimman lähelle 

toisiaan, ja niiden väliin asennetaan paineilmatoiminen erottelulaite. Materiaalivirrasta 

erotetaan rejekti siirtämällä se erotinlaitteen tuomalla kineettisellä energialla ylös, noin 

30 – 40 senttimetrin korkeuteen kuljettimelle, josta rejekti jatkaa matkaa omalla 

kuljetinhihnallaan linjastosta sivuun. (Kuva 15.) 
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Kuva 15. Toimintatapa 2. 

Alla olevassa kuvassa 16 on raakaversio toimintatavasta 2 Solidworks-ohjelmalla 

tehtynä, mutta testit osoittivat, ettei tämä ole ainoa mahdollinen tapa siirtää rejekti pois 

linjastolta. 

 

Kuva 16. Raakaversio toimintatavasta 2. 

Testeissä tehdyistä havainnoista toimintatavasta 2 päätettiin modifioida toteutettava 

menetelmä rejektin erottamiseen materiaalivirrasta. Toteutetussa toimintatavassa rejektin 

kuljettimet korvataan teräskotelolla, ja rejekti siirretään käyttäen apuna suuren 

ilmamassavirran aiheuttamaa aksiaalipuhallinta.  
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Jokaisessa toimintatavassa kahden jakeen rajapinta erotettiin pyörivällä rullalla. Mikäli 

rejektikappale jää eroteltavien partikkeleiden rajapinnalle, eli tässä tapauksessa rullan 

päälle, saadaan se helpommin siirrettyä sille kuuluvaan paikkaan pyörittämällä tätä rullaa. 

Teräksisen rullan pinta voidaan tarvittaessa pinnoittaa kumilla, jolloin sen kitkakerroin 

rejektin suhteen kasvaa ja rejekti liikkuu sujuvammin sen pinnalla kohti haluttua paikkaa. 

5.5 Paineilmaerotin 

Paineilmaerottimen esisuunnittelussa listattiin kriittisimpiä asioita sen optimaalisen 

toiminnan saavuttamiseksi: 

- puhalluskulman säätömahdollisuus, 

- suuttimien määrän yksinkertainen lisääminen, 

- suuttimen sijainti kuljettimen suhteen ja 

- paineilmaterminaalin sijainti suuttimien suhteen, 

Yllä mainituilla kriteereillä erottimen mietittiin koostuvan neljästä komponentista, joita 

ovat suuttimien kiinnitysosa, pintapelti, runko ja säätösarana. Runko koostuu 

päätypaloista ja kotelosta. (Kuva 17.) 

 

Kuva 17. Raakaversio paineilmaerottimesta. 
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Vastaavalla rakenteella voidaan puhalluskulmaa säätää, suuttimien lisäämisellä ei tarvitse 

muuttaa kuin kantattuja kiinnitysosaa ja pintapeltiä. Runko on kapea, jolloin se saadaan 

tarpeeksi lähelle kuljettimen päätyä, ja paineilmaterminaali saadaan heti rungon 

alapuolelle, jolloin suuttimen puhallusviive ja paineilmahäviö putkessa on 

mahdollisimman pieni. 

Yksityiskohtaisessa suunnittelussa paineilmaerottimen rakenne yksinkertaistettiin, jotta 

valmistuskustannuksia saadaan alemmas ja rakennetta helpommaksi valmistaa. Liian 

monta koneistettua osaa kasvattavat liikaa valmistuskustannuksia. 

5.6 Paineilmakomponenttien määritys 

Suutinvaihtoehtoihin perehdyttiin ja niiden virtaus- ja voimaspeksejä tarkasteltiin. 

Huomattiin, että useissa nykyisissä puhallustehoa vaativissa kohteissa käytetään 

tähtimäistä muotoilua paineilmasuuttimelle. Paineilman raja-arvoiksi annettiin alle 5 

baaria painetta ja alle 350 litraa minuutissa tilavuusvirtaa.  

Silvent AB on patentoinut menetelmän, jolla suuttimeen tehdyillä lisäaukoilla ja 

suuttimen muotoilulla luodaan laminaarisia sivuvirtauksia päävirtauksen rinnalle. Laval-

suutinteknologia aikaansaa nopeamman ilmavirtauksen ja sen yhdistäminen 

reunasuihkuihin tuottaa virtaviivaisen ilmasuihkun (kuva 18, 2). Kuvassa 18 on oikealla 

esitetty toinen valmistustapa (Multi-Laval), jossa myös sivuvirtauksia kiihdytetään 

poikkipinta-alan muutoksella. Tämä teknologia vähentää paineilman turbulenttisuutta, 

jolloin paineilman energia saadaan helpommin muutettua kineettiseksi energiaksi. 

Lisäksi se nostaa paineilman taajuutta, jolloin melutasot ihmiskorvalle pienenevät. 

(Silvent 2020) 
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Kuva 18. Silven AB:n Laval-teknologia. (Silvent 2020) 

Paineilmasuuttimeksi suositellaan käyttämään tässä tarkoituksessa edellä mainittua 

Multi-Laval tekniikkaa käyttävää Silvent X01 (kuva 19). X01 korvaa avoputken, jonka 

sisähalkaisija on 4 millimetriä ja taulukossa 6 esitetyt vähennysarvot verrataan samaan 

putkeen. Tällä suuttimella valmistajan antamat arvot näkyvät taulukossa 6.  

 

Kuva 19. Silvent X01 paineilmasuutin (Silvent 2020. Silvent paineilmasuuttimet.) 

Taulukko 6. Silvent X01 puhallusdata (Silvent 2020. Silvent paineilmasuuttimet.) 

Paine [kPa] 200 400 600 800 1000 

Puhallusvoima [N] 1,2 2,3 3,4 4,5 5,6 

Ilmankulutus [Nm^3/h] 8,0 12,0 16,0 20,0 24,0 

Ilmankulutus [L/min] 133,3 200 266,7 333,3 400 

Melutaso [dB(A)] 72,0 76,0 79,0 82,0 84,0 

Melun vähennys [dB(A)] 17,0 69 %    

Energian säästö [Nm^3/h] 16,0 53 %    

 

Suomen virtaustekniikka Oy valmistaa myös tähän tarkoitukseen soveltuvia 

paineilmasuuttimia. Virtaustekniikalta vertailtiin neljää eri suutinmallia, joista kolme 

olivat pyöreäpäisiä kartiosuuttimia ja yksi tähtimallin suutin. Pyöreissä kartiosuuttimissa 

ilmankulutus kasvoi liian suureksi verrattuna niiden voiman tuottoon. Liitteenä 1 on 

nähtävissä suuttimien vertailuja. Vertailussa huomiota kiinnitettiin kuvaajiin, jossa 

ilmankulutus on esitetty voiman funktiona. Silvent X01-suuttimella tämän kuvaajan 
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kulmakerroin on pienempi, jolloin pienemmällä ilmankulutuksen muutoksella saadaan 

suurempi voima aikaiseksi.  

Kustannussyistä paineilmasuuttimeksi valittiin kuitenkin kuvan 20 mukainen 

kiinalaisvalmisteinen YS 1/4’’ 208 Air sorting nozzle. Tämä suutintyyppi on tähtimäinen 

ja siinä on 10 ulostuloreikää, jolloin puhalluspinta-ala on paljon suurempi kuin yhden 

reiän kartiosuuttimilla. Suuttimet saatiin puoleen hintaan verrattuna edellä esiteltyihin 

suuttimiin. Tästä suutinmallista ei ollut saatavilla tarkempia datalehtiä, muuta kuin mitä 

7 taulukossa on esitetty. Testissä havaittiin näiden suuttimien olevan riittäviä. 

 

Kuva 20. Valittu paineilmasuutin. (Alibaba 2020) 

Taulukko 7. YS 1/4'' Air sorting nozzle data. (Alibaba 2020) 

Paine [bar] 5,0  

Puhallusvoima [N] 3,5  

Ilmankulutus [Nm^3/h] 19,0 316,7 [L/min] 

Melutaso [dB(A)] 80,0  
 

Paineilmaterminaaliksi valittiin SMC SY5000 sarjan terminaali SS55Y5-12SDBN (kuva 

21). Terminaaliin laitetaan normaalisti kiinni olevia 2x3/2 venttiilejä neljä kappaletta 

(kuvassa neljännen kohdalla on peitelevy). Terminaalia ohjataan Beckhoff 

teollisuustietokoneella, joka käyttää EtherCAT-väylää, joka voidaan liittää suoraan 

terminaaliin. 
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Kuva 21. SMC paineilmaterminaali. (Lampinen 2020) 

5.7 Testit 

Tilaajan hallitiloissa rakennettiin testilaitteisto toimintatavasta 2, jolla voitiin tehdä 

koeajoja muovinerottelulaitteen toimivuuden varmentamiseksi. Testauslaitteisto koostui 

- kahdesta 1000 mm levyisestä mattokuljettimesta, 

- yhdestä 400 mm levyisestä mattokuljettimesta, 

- kolmesta solenoidiohjatusta paineilmaventtiilistä, 

- kahdentyyppisestä paineilmasuuttimesta, 

- hylkylinjan kotelorakenteen prototyypistä, 

- keskipakopuhaltimesta ja  

- aksiaalipuhaltimesta. 

Kaksi leveämpää kuljetinta asetettiin peräkkäin, joiden väliin jätettiin 50 – 70 millimetrin 

tila paineilmasuuttimia varten. Kapeampi kuljetin asetettiin kohtisuoraan leveämpiä 

kuljettimia vasten 350 millimetrin korkeudelle leveämmän kuljettimen maton pinnasta. 

Kuljettimien nopeudeksi mitattiin noin 30 metriä minuutissa. Rejektikotelo asennettiin 

kohtisuorassa olevan kuljettimen päälle kontrolloimaan hylkyyn lentävää materiaalia.  

Rejektikotelon poikkipinta-ala oli noin 0,32 neliömetriä. 

Paineilmaventtiilejä ohjattiin manuaalisesti painokytkimistä. Paineilmasuuttimille 

valmistettiin kapea kuljettimen levyinen asennuslevy 3 millimetriä vahvasta S235 

teräksestä. Levyyn tehtiin reikiä paineilmasuuttimille eri etäisyyksille toisistaan, jotta 
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voitiin hakea optimaalinen suuttimien etäisyys toisistaan niin, ettei mahdollista rejektiä 

pääse menemään suuttimien välistä. 

Paineilmasuuttimia testiajoissa oli kahta erilaista tyyppiä. Ensimmäisenä testattiin SMC 

KN-R02-200 paineilmasuuttimia (kuva 22).  

 

 

Kuva 22. SMC-KN sarjan suuttimia. (SMC 2020. s. 9) 

Toinen suutintyyppi oli tilattu kiinalaisvalmisteinen tähtimallin suutin. Suuttimia 

testattiin eri lähtöpaineilla ja piakkoin huomattiin, ettei KN-R02-200 suuttimen 

ulospuhallusvoima riittänyt alle 4 baarin paineella, kun taas toisen suuttimen 

puhallusvoima riitti jopa alle 3 baarin paineella nostamaan rejektin yli 350 millimetrin 

korkeuteen rejektilinjalle.  

Rejektilinjan materiaalinsiirto suoritettiin ensin kapeammalla kuljettimella. Testeissä 

huomattiin kuitenkin, että kevyt hylkymateriaali ei heti lähde kuljettimellaan liikkeelle ja 

sillä oli taipumus pudota takaisin akseptilinjalle. Ongelman rataisemiseksi päätettiin 

rejektikuljetin pysäyttää ja asentaa keskipakopuhallin rejektilinjan kotelorakenteen 

takaseinään siten, että se puhaltaa ilmaa rejektikuljettimen suuntaisesti siirtäen rejektiä. 

Tämä tapa osoittautui hyödylliseksi, koska tällä voitiin korvata rejektikuljetin kokonaan 

tekemällä kotelosta lähes umpinainen ja asettamalla puhallin siirtämään rejektiä 

linjastolta sivuun. Keskipakopuhallin vaihdettiin suurempilapaiseen aksiaalipuhaltimeen 

ja samat testiajot suoritettiin uudestaan. Rejekti liikkui sukkelammin kuin 

keskipakopuhaltimella. Tämä johtuu siitä, että keskipakopuhaltimen ulostuloaukko oli 

melko pieni, 65 millimetriä, jolloin sen aiheuttaman ilmavirran poikkipinta-ala on pieni 

verrattuna rejektikotelon poikkipinta-alaan.  

Testeissä mitattiin puhaltimien puhallustehoja eri etäisyyksillä ilmavirtamittarilla eli 

anemometrillä. Mittalaitteena toimi CEM Instruments:in DT-82-anemometri, jonka 

mittauskapasiteetti on 0 – 30 metriin sekunnissa. Mittaukset suoritettiin puhaltimien 
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suuaukolta, 0,5 metrin ja 1,0 metrin etäisyydellä puhaltimesta. Tulokset ovat alla olevassa 

taulukossa 8.  

Taulukko 8. Puhaltimien puhallusnopeudet. 

 

Ilmavirtauksen nopeus eri 

etäisyyksillä [m/s] 

Puhallintyyppi 0 m 0,5 m 1 m 

Keskipakopuhallin 22,6 15,5 6,5 

Aksiaalipuhallin 9,0 7,0 5,0 

 

Tuloksista voidaan huomata, että keskipakopuhaltimen puhallusteho putoaa etäisyyden 

kasvaessa huomattavasti enemmän kuin aksiaalipuhaltimella. Aksiaalipuhallin aiheuttaa 

pinta-alaltaan laajan ilmamassan, joka siirtää rejektiä tehokkaammin. Mikäli 

keskipakopuhaltimen ulostuloaukkoa kasvatetaan, päästään parempiin tuloksiin, mutta 

tämä nostaa huomattavasti puhaltimen hintaa verrattuna yksinkertaisen 

aksiaalipuhaltimen käyttöön. 

5.8 Kineettinen energia ja vino heittoliike 

Rejektin siirtoon vaadittava kineettinen energia määriteltiin siten, että puhallinsuuttimilla 

voidaan siirtää raskaampiakin rejektikappaleita. Testeissä punnittiin rejektiä ja niiden 

painot olivat 100 – 150 grammaa. Laskennassa käytettiin ylärajaa eli 150 grammaa.  

Rejektin liikuttaminen rejektin siirtokoteloon on käytännössä vinoa heittoliikettä, mutta 

siirrettävällä partikkelilla on ennen kineettisen energian lisäystä x-suuntaista nopeutta. 

Vaadittava energia ja suuttimen voima voidaan laskea käyttämällä energiaperiaatetta ja 

ei-konservatiivisten voimien työyhtälöä. Tässä tarkastelussa paineilmasuuttimet ja 

kuljetinhihna tuovat kappaleeseen kineettistä energiaa, keskeisvoimana maan vetovoima 

tekee työtä potentiaalienergian verran ja ei-konservatiivisena voimana ilmanvastus tekee 

työn kohtisuoraan kappaleen lentorataa vasten. Laskuissa ei huomioida kuljettimen ja 

siirrettävän materiaalin välistä kitkaa. Energiaperiaatteesta ja työyhtälöstä voidaan 

kirjoittaa kaava 

Ek1 +  Ep1 = Ek2 + Ep2 + Wi,   (7) 
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missä muuttuja Ek1 on kineettinen energia alussa [J], Ep1 on potentiaalienergia alussa [J], 

Wi vastusvoimien tekemä työ systeemiin [J], Ek2 ja Ep2 ovat kineettinen ja 

potentiaalienergia lopussa. Tässä tarkastelussa vastusvoimia on ilmanvastus, koska kitkaa 

ei huomioida. Kineettinen energia riippuu kappaleen massasta ja nopeudesta yhtälön 

Ek =  
1

2
∙ m ∙ v2    (8) 

mukaisesti, missä m on kappaleen massa [kg] ja v2 on nopeuden neliö [m2/s2]. 

Potentiaalienergia on 

Ep = m ∙ g ∙ h,    (9) 

jossa muuttuja g on maan vetovoiman kiihtyvyys, 9,81 [m/s2] ja muuttuja h on etäisyys 

neutraaliakselista [m]. Ilmanvastuksen tekemä työ otetaan huomioon kaavalla 

Wi =  
1

2
∙ ρ ∙ v2 ∙ A ∙ Cv ∙ h,   (10) 

missä  Wi on ilmanvastuksen tekemä työ [J],   

 𝜌 on ilman tiheys, NTP-tilassa: 1.204 [kg/m3],  

 v on kappaleen nopeus [m/s],   

 A on kappaleen kohtisuora pinta-ala [m2],  

 Cv on kappaleen geometrian mukainen ilmanvastuskerroin ja 

 h on etäisyys neutraaliakselista [m]. 

Työn ja liike-energian yhteydestä voidaan kirjoittaa 

Ek = W = F ∙  h,    (11) 

missä muuttuja F on energiaan vaadittava voima [N] ja muuttuja h on matka [m].  

Testeistä ja muista lähteistä saatuja parametreja: 

- korkeus neutraaliakselista: 50 senttimetriä, 

- rejektikappaleen yläkanttiin arvioitu massa: 150 grammaa, 

- 30 asteen kartion ilmanvastuskerroin: 0,34 ja 

- rejektin kohtisuora pinta-ala ilmanvastukseen: 0,196 m2. 
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Huomioitavaa on, että 150 grammaa esimerkiksi LDPE-kiristekalvomuovia tarkoittaa 15 

kappaletta, 500mm x 1000mm x 23 mikrometriä, kokoista muovia. Rumpuerottimen, 

leikkurin ja muiden jonotusta aiheuttavien komponenttien toimiessa, näin suuria massoja 

rejektiä ei pitäisi päästä puhallussuuttimelle asti. Analyysissa kuitenkin päätettiin ottaa 

pelivaraa jo tässä vaiheessa.  

Energiaperiaatteesta (7) ratkaistaan kappaleen alkunopeus, kun tiedetään korkeus, jonne 

kappale halutaan lentävän. Systeemin rajauksessa kappaleella ei ole alussa 

potentiaalienergiaa ja lopussa ei ole kineettistä energiaa. Edellä esitetyillä kaavoilla 

kappaleen nopeudeksi saadaan 3,623 m/s. Tällä alkunopeudella saadaan suuttimelta 

vaadittava kineettinen energia kaavalla (8). Vaadittava energia on 0,985 joulea, ja 

kaavalla (11) laskettu vastaava suuttimelta saatava voima on 1,969 Newtonia. Tarkemmat 

laskut liitteenä 2.  

Heittoliikkeessä ja vapaasti putoavassa liikkeessä on käsite rajanopeus. Rajanopeus 

tarkoittaa suurinta nopeutta, jolla kappale voi liikkua kaikkien voimien vaikuttaessa 

kappaleeseen. Saaren ja Wikipedian mukaan rajanopeus saadaan kaavasta (Wikipedia 

2020) (Saari 2018) 

1

2
∙ ρ ∙ Cv ∙ A ∙ vt =  m ∙ g,    (12) 

missä  𝜌 on väliaineen tiheys [kg/m3],   

 Cv kappaleen muodosta ilmanvastuskerroin,  

 A on kappaleen ilmaa vastaan kohtisuora pinta-ala [m2], 

 vt on rajanopeus [m/s],    

 m on kappaleen massa [kg] ja   

 g on painovoima, 9,81 [m/s2]. 

Heittoliikettä, joka ottaa huomioon ilmanvastuksen, voidaan simuloida Wikipediasta 

saadulla python-koodilla, johon tehtiin tarvittavat muunnokset ja lisättiin kuljettimesta 

aiheutuva x-suuntainen alkunopeus (Wikipedia 2020). Rejektikappaleen voidaan testien 

perusteella olettaa lentävän kartionmuotoisena kappaleena lentoradallaan, jolloin sen 

ilmanvastuskerroin on 0,34 – 0,5. Ilmanvastuksen kohtisuora pinta-ala on tällöin 

A =  π ∙  r2,    (13) 
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missä, muuttuja r on kartion pohjan säde [m], yläkanttiin arvioituna 200 millimetriä. 

Python-koodi laskee Newtonin iteraatioilla numeerisesti kappaleen lentoradan ja tulostaa 

lentoajan, lentomatkan, maksimikorkeuden, nopeudet x- ja y-suunnassa. Lainattu ja 

muokattu Python koodi on liitteenä 3. 

Koska rejektin siirto tapahtuu primäärikuljettimen yläpuolella, täytyy rejektivirran 

hallintalaitteen ja primäärikuljettimen väliin jäädä vähintään 300 millimetrin tila, jotta 

aksepti mahtuu etenemään linjastolla. Tämän takia lentoradasta rajataan vastaava 

kiinnostava alue. Kuvasta 23 nähdään, että rejektin siirtoon käytettävän laitteen x-

suuntainen etäisyys paineilmasuuttimista voi olla noin 105 – 605 millimetriä. Tällä 

etäisyydellä rejektin voidaan olettaa lentävän rejektilinjalle. Lentoradan lakikorkeus on 

593 millimetriä. 

 

Kuva 23. Rejektin lentoradasta rajattu alue. 

Mikäli rejektikotelon korkeus on noin 400 – 500 millimetriä, ja rejektin halutaan olevan 

kotelon korkeusakselin puolivälissä lentoradan lakikorkeuden alueella, jotta saadaan 

lisävarmuutta rejektin siirtotehokkuudesta, rajautuu alue pienemmäksi (kuva 24).  
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Kuva 24. Lentoradan kapeampi rajaus. 

Näillä johtopäätöksillä rejektikotelon etäisyys linjan kulkusuunnassa puhallussuuttimista 

on noin 220 – 400 millimetriä. Havainnollistava kuva rejektin halutusta paikasta 

lakikorkeuden läheisyydessä on esitetty alla kuvassa 25. 

 

 

Kuva 25. Havainnollistava kuva tavoitteesta.  
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Kuvassa 26 esitetään rejektin x-suuntainen nopeuskomponentti lentomatkan funktiona. 

Kuvaajasta nähdään, että asetetulla rejektikotelon etäisyysvälillä rejektillä on x-suuntaista 

nopeutta 1,01 – 1.045 metriä sekunnissa. Tässä tarkasteluvälillä rejekti on jo kotelonsa 

sisällä, joten x-suuntainen nopeus lisää varmuutta tavoitteen saavuttamiseksi.  

 

Kuva 26. Rejektin nopeus lentomatkan funktiona. 

Kuvasta 27 nähdään, että ilmanvastuksen huomioimisella näin pienillä nopeuksilla ja 

kappaleilla ei ole juurikaan merkitystä, koska kuvaaja on lähes lineaarinen.  

 

Kuva 27. Rejektin nopeus ajan funktiona.  
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Kaavalla (11) laskettuna puhallussuuttimen vaadittava voima on noin 1,97 Newtonia. 

Kiinalaisvalmisteinen 1/4’’ YS paineilmasuuttimen puhallusvoima 5 baarin paineella on 

3,5 Newtonia. Yritys halusi valita suuttimen, jossa on varmuutta puhallustehon suhteen. 

Suuttimien vertailun jälkeen tämän suuttimen valmistajan ilmoittamaan puhallusvoimaan 

suhtauduttiin kuitenkin kriittisesti. Testien perusteella 1/4’’ YS kiinalaisvalmisteinen 

paineilmasuutin on riittävä tässä projektissa, ja lisäämällä paineilman 

säätökomponentteja ilmankulutus saadaan optimoitua ja vältytään liialliselta 

ilmankulutuksen aiheuttavilta kustannuksilta. 
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6 YKSITYISKOHTAINEN SUUNNITTELU 

6.1 Modulaarinen runkoyksikkö 

Kalvomuovin erottelulinjaston jokainen toiminnallinen laite ja kuljetin suunniteltiin 

kiinnitettävän alla olevan kuvan 28 mukaiseen modulaariseen runkoyksikköön. Rungon 

pituutta ja leveyttä on yksinkertaista muuttaa jokaisen laitteen mukaan. Runko 

valmistettiin kanttaamalla sinkitystä teräksestä. Tämän kaltaisella runkoyksiköllä 

linjastosta saadaan modulaarinen asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Esimerkiksi, jos ei 

haluta väriin perustuvaa erottelua tehdä ollenkaan, voidaan viimeinen osa linjastosta 

poistaa ilman, että se vaikuttaa linjaston toimintaan. Lisäksi linjastosta saadaan 

visuaalisesti miellyttävämmän näköinen, kun kaikki laitteet ovat samankaltaisessa 

rungossa.  

 

Kuva 28. Modulaarinen runkoyksikkö. 
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6.2 Kuljettimet 

Kuljettimiksi valittiin 1000 millimetriä hyötyleveydeltään olevat kuljettimet, joissa on 

reunoissa korokkeet linjaston pesua varten. Yhdeksi ongelmaksi näissä reunakorotetuissa 

kuljettimissa muodostui se, ettei niitä voida laittaa päädyistään niin lähelle toisiaan kuin 

reunakorottamattomia kuljettimia. Kuljettimien mattojen väliin täytyi jättää vähintään 45 

millimetrin tila reunakorotuksia varten, joka aiheuttaa kuljettimien väliin asennettavan 

paineilmaerottimen kohdalle niin kutsutun kuolleen alueen, jossa materiaali ei liiku 

eteenpäin. Huomioiden hihnakuljettimien vetorullien halkaisijat ja 45 millimetrin 

minimivälin, tämä kuollut alue kasvoi 60 millimetriin. Mikäli linjastolle syötettävässä 

materiaalissa on pienempiä, noin kuolleen alueen kokoisia akseptipalasia, ne voivat 

pysähtyä tähän alueeseen, mutta on hyvin todennäköistä, että takaa virtaavan materiaalin 

massa pakottaa pysähtyneet kappaleet eteenpäin kuljettimelle. Rejektipartikkelien 

pysähtyminen alueeseen ei ole mahdollista, koska paineilmasuuttimet siirtävät kaiken 

rejektin eteenpäin.  

NIR-tunnistuksen helpottamiseksi NIR-moduulin kuljettimeksi valittiin musta PVC 

kuljetinmatto, koska musta absorboi suurimman määrän infrapunasäteilystä, jolloin 

mattoa itsessään ei tunnisteta, ja sen mahdolliset vähäiset emittoimat infrasäteet saadaan 

suodatettua ohjelmallisesti pois pienellä vaivalla. Vision-värintunnistusmoduulin matto 

on valkoinen PVC kuljetinmatto, koska konenäöllä värien erottaminen on helpoin tehdä 

valkoista taustaa vasten. 

6.3 Ilmaerottimen integrointi 

Paineilmaerottimesta poistettiin esisuunnittelun tuloksena syntyneet rungon päätypalat ja 

kulmasäätö yksinkertaistettiin käyttämällä kantattua suuttimien kiinnityspeltiä. 

Puhalluskulma asetettiin 85 asteeseen, mutta sitä voidaan säätää 75 – 90 asteen välillä. 

Optimaalisin puhalluskulma määritellään optimointiajoissa.  

Paineilmaerotin kiinnitetään runkorakenteen toiseen poikkipalkkiin ja sen etu- ja 

takapuolelle asetetaan kuljettimet (kuva 29).  
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Kuva 29. Leikkauskuva paineilmaerottimen paikasta. 

Paineilmaterminaali asennetaan samaan poikkipalkkiin, siten että ulostulot osoittavat 

ylöspäin. Mitä kauempana terminaali on paineilmasuuttimista, sitä suurempi paineen 

putoaminen letkussa on ja viive suuttimen reagointinopeudessa kasvaa. 

Venttiiliterminaalin jokaiseen lähtöön tulee SMC:n AS3002F-08 vastusventtiili, jolla 

voidaan säätää haluttu virtaus paineilmasuuttimille (kuva 30). 

 

Kuva 30.  AS-sarjan vastusventtiili. (Lampinen 2020) 

Kuvassa 31 on esitetty AS-2052F vastusventtiilin tilavuusvirta säätöneulan kierrosten 

funktiona eri putkien halkaisijoilla. Halkaisijat ovat paineilmaputken ulkohalkaisijoita.  
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Kuva 31. AS2052F vastusventtiilin säätö. (SMC 2020. Speed Controller with One-touch 

fittings In-line type. s. 8) 

Erottelulinjastoon on suositeltavaa asentaa jokaisen paineilmaerottimen läheisyyteen oma 

ilmasäiliönsä, jotta vältytään hetkellisiltä paineenputoamisilta. Mikäli erottelulinjaston 

kanssa samassa paineilmaverkostossa on muita paineilmaa käyttäviä komponentteja, 

voivat ne aiheuttaa oman paineenputoamisen verkostossa. Tässä on kuitenkin 

huomioitava painelaitteen rekisteröimisvelvollisuus. Kauppa- ja teollisuusministeriön 

päätöksessä painelaiteturvallisuudesta on rajoja painelaitteiden 

rekisteröimisvelvollisuuteen. Painelaitteet, joissa on alle 120 asteista vaaratonta kaasua 

saa olla enintään 3000 barl (Tuomioja ja Tarnanen 1999). Esimerkiksi, mikäli säiliön 

käyttöpaine on 5 baaria, niin painesäiliön maksimikoko ilman rekisteröintivelvoitetta on 

600 litraa.  

Jokaiseen linjaston paineilmaerottimen säiliön jälkeen asennetaan tilavuusvirtamittari, 

joka tarkkaillee erottimelle menevää paineilman määrää. Mittari voidaan myös 

automatisoida ohjelmaan, jolloin saadaan vikatieto erottimen toimimattomuudesta. 

Lisäksi mittari helpottaa tulevaa optimointia. Paineilmaerottimen säiliön yhteyteen ennen 

tilavuusvirtamittaria laitetaan paineensäädin helpottamaan optimointia. 

Käyttölaitteen paineilman laatuluokka on hyvä olla 2 tai 3. Mitä puhtaampi käytettävän 

paineilman luokitus on, sitä pidempään paineilmakomponentit, kuten venttiiliterminaali, 

kestävät ilman huoltoa. (Kuva 32.) 
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Kuva 32. Paineilman laatuluokat. (Ellmann ym. 2002. s. 53) 

6.4 Rejektin siirtokotelo 

Testien pohjalta rejektikuljettimen tilalle suunniteltiin kotelorakenne, jonka päähän tulee 

aksiaalipuhallin. Laskelmien mukaan rejektikotelo voidaan asemoida 220 – 400 

millimetrin etäisyydelle linjan kulkusuunnassa ilmaerottimesta, ja 300 – 350 millimetrin 

korkeudelle kuljetinhihnasta. Ilmaveitsi nostaa 1000 millimetriä leveältä kuljettimelta 

rejektin kotelon sisään, josta puhallin puhaltaa sen kohti rejektin keräysäkkiä. (Kuva 33.)  

 

Kuva 33. Kalvomuovin erottelulaite. 
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Aksiaalipuhaltimen tilavuusvirta testien perusteella on oltava vähintään 5000–6000 

kuutiometriä tunnissa, jotta rejekti liikkuu sujuvasti kotelorakenteessa. Tämä on 

saavutettavissa alle 3 kilowatin puhaltimella ongelmitta. Puhallin siirtää materiaalin, 

jonka jälkeen sen ilmavirta otetaan takaisinkiertoon suljetussa kotelossa. 

Muovimateriaalin pääsy ilmankiertoon on estetty kuvan 34 kaltaisella ritilärakenteella. 

Ritilä toimii kiintoainesuodattimena, jottei puhaltimelle pääse epäpuhtauksia, jotka voivat 

särkeä puhaltimen siivet tai sen muun rakenteen. Suodatinritilä suunniteltiin aluksi olevan 

vain kotelon päässä, mutta tällöin ritilän tukkeutumismahdollisuus kasvaa, joten ritilän 

pinta-alaa kasvatettiin koteloinnin ympärille, jolloin ilma pääsee virtaamaan 

takaisinkiertoon ja tukkeutumisen mahdollisuus pienenee. 

 

Kuva 34. Rejektin kotelon ilmankierron havainnekuva. 

6.5 Menetelmän validointi 

Esitetyn kalvomuovin erottelulaitteen erottelumenetelmän validointi tässä diplomityössä 

jää laskelmien, tehtyjen testien ja pohdinnan tasolle, koska COVID-19 virus aiheutti työn 

tilaajayritykselle ongelmia, joiden takia erottelulaite jäi edellä esitettyjen kuvien tasolle 

tällä hetkellä. Erottelulaite suunnitellaan ja valmistetaan myöhemmin, jolloin sen 
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toiminnasta saadaan tarkempia tietoja, kuten erottelun tehokkuuslukuja ja 

ilmankulutusmääriä. Linjaston valmistuttua sillä ajetaan merkittyjä 

referenssimateriaalieriä, joiden sisältö on tarkasti määritelty. Näistä ajoista voidaan 

suoraan mitata linjaston erottelutarkkuudet, kun tiedetään painoprosentit 

referenssimateriaalien jakaumasta.  

Erottelulaitteen toimivuus riippuu seuraavien komponenttien toimintavarmuudesta: 

- rumpuerotin, 

- leikkuri, 

- NIR sensori tai Vision värikamera, 

- paineilmajärjestelmä ja 

- rejektikotelon puhallin. 

Mikäli rumpuerottimelta linjastolle pääsee suurempia pahvikappaleita tai raskaampia 

kiinteitä kappaleita, ei ole todennäköistä, että paineilmasuuttimet jaksavat nostaa 

kappaleen rejektilinjalle. Tämä vaikuttaa saannon puhtauspitoisuuteen negatiivisesti. 

Huomioitavaa on kuitenkin, että käyttäjä pystyy ilman suurempaa vaivaa ottamaan suuret 

pahvikappaleet pois tyhjennettävästä säkistä linjan syöttövaiheessa. Rumpuerottimen 

toinen riski ajo-ohjelmassa kaksi on, että kauppapussin sisään on jäänyt kevyt 

metallikappale. Tämän havainnointi NIR-sensorilla tai Vision kameralla on mahdotonta. 

Tästä syystä toisen ajo-ohjelman erottelumetodin validointi on hankalaa. Toisaalta 

rumpuerotin on suunniteltu siten, että sen erottelumetodi ei kykene siirtämään materiaalia 

sisältäviä pusseja eteenpäin linjalla niiden suuremman massan takia, jolloin edellä esitetty 

skenaario on epätodennäköinen. Käyttäjää tulee ohjeistaa, että suurempia 

rejektikappaleita täyttövaiheessa nähdessään ne siirretään rejektiastiaan, jolloin niitä ei 

pääse linjastolle. 

Leikkuri toimii ainoastaan ensimmäisellä ajo-ohjelmalla, kun ajetaan 

primäärimateriaalina kirkasta LDPE kiristekalvoa. Kiristekalvomuovi voi olla useamman 

metrin mittaisina paloina, jolloin se täytyy leikata. Mikäli leikkaus epäonnistuu ja 

linjastolla eteenpäin pääsee pidempää materiaalia, voi se aiheuttaa paineilman 

siirtovoiman riittämättömyyden. Testeissä kuitenkin havaittiin, että valituilla 

paineilmasuuttimilla saadaan 4–5 baarin paineella tarpeeksi suuri kineettinen energia 
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siirrettävään rejektiin, jolloin nämä ongelmat jäävät ainoastaan tunnistuksen osalta 

käsiteltäväksi. Lisäksi puhallus on ohjelmoitu puhaltamaan rejektikappale sen 

pintakeskiöstä, jotta rejekti lähtisi mahdollisimman suoraviivaisesti kohti haluttua 

pistettä, mikäli rejektikappale on todella pitkä. Paineilmaerottimen puhallusajan 

optimoinnilla voidaan tulevaisuudessa siirtää myös satunnaisia pidempiä 

rejektikappaleita, koska sensorit voivat määrittää rejektin pituuden kuljettimella. Toinen 

ongelman aiheuttava skenaario on, että pitkiin aksepti kalvomuoveihin on kääriytynyt 

rejektimateriaalia. Teoriassa suuren kalvomuovikerän, joka sisältää rejektiä ja akseptia, 

ei katsota olevan mahdollista päästä rumpuerotinta pidemmälle leikkurille. Mikäli näin 

pääsisi tapahtumaan, tähän olisi puututtu rumpuerottimen suunnitteluvaiheessa.  

NIR-sensorin ja Vision kameran toimintavarmuus riippuu lähtökohtaisesti 

teollisuustietokoneelle tehdystä ohjelmasta ja muovivirran jonotuksesta. Ohjelman 

virheet voivat johtaa linjaston toimimattomuuteen, mutta tämä koskee lähes kaikkia 

automatisoituja laitteita, ja tämä huomioidaan. Muovivirran jonotus tapahtuu linjaston 

alkupäässä sekä leikkurin kuljettimilla. Annostelumoduuli, rumpuerotin ja leikkurin 

jälkeinen nopeammin pyörivä kuljetin pyrkivät jonottamaan muovivirtaa siten, etteivät 

muovikappaleet ole päällekkäin. Jos rejekti kuitenkin on primäärimuovin alla tai sisällä, 

muodostuu tästä riski tunnistukseen. Optiset tunnistinlaitteet eivät kykene tunnistamaan 

materiaalia toisen alta ja tämä voi vaikuttaa linjaston saannon puhtausprosenttiin. 

Linjaston moduuleja suunnitellessa nämä seikat on huomioitu ja jonotus on todettu 

toimivaksi vastaavilla laitteilla. 

Paineilmajärjestelmän toimintavarmuudella tarkoitetaan paineilmaerottimen 

ilmansaannin varmentamista. Mikäli paineilmajärjestelmässä on häiriö, paineilmaa riittää 

sille varatusta säiliöstä vain tietyn ajan, jonka jälkeen erotinlaite lakkaa toimimasta. Tämä 

ongelma voidaan ratkaista paineilman mittauslaitteilla ja sen automatisoinnilla, kuten 

asennettavalla tilavuusvirtamittarilla. Ohjelmalla voidaan seurata paineilman käyttöä, ja 

mikäli laite ei saa tarpeeksi paineilmaa voidaan ohjelmoida linjaston pysäytys ja 

virheilmoitus. 

Paineilmasuuttimien puhallusvoima on analysoitu ja testattu riittäväksi. Suuttimien ja 

paineilmakomponenttien valinnassa päätettiin ottaa yliriittävät komponentit, jotta 

puhallusvoimaa voidaan tarvittaessa lisätä lisäämällä painetta ja tilavuusvirtaa 
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säätämällä. Testatuilla ja analysoiduilla arvoilla siirrettiin suurempia rejektipaloja kuin 

todellisuudessa linjastolla pitäisi kulkea.  

Rejektikotelon puhaltimen toimimattomuus aiheuttaa tukoksen rejektikotelossa, jolloin 

rejektiä alkaa tippumaan myös takaisin primäärikuljettimelle. Puhaltimen rikkoutumisen 

voi aiheuttaa muun muassa ilman takaisinkiertoon päässeet rejektikappaleet, mutta tämä 

on tehty lähes mahdottomaksi yhdellä tai kahdella kiintoainesuodattimella. Suodattimien 

läpi voi kuitenkin päästä pienempiä, alle 10 millimetrin, partikkeleita, mutta nämä eivät 

todennäköisesti aiheuta puhaltimen toimintahäiriöitä. On kuitenkin suositeltavaa asentaa 

virrankulutuksen tarkkailu sähköllä toimiviin toiminnallisiin laitteisiin, jotta 

rikkoutumiset aiheuttaisivat linjaston pysähtymisen ja virheilmoituksen.  

Edellä mainittuihin riskeihin tulee suhtautua vakavasti ja niitä aiotaan ratkoa tarkemmin 

tulevissa referenssiajotilanteissa, joissa pyritään karsimaan linjaston saantoon vaikuttavia 

riskejä. Saannon puhtausprosentin odotetaan pysyvän vähintään 95 prosentissa valituilla 

laitteilla ja metodeilla. Ilman edellä esitettyjen riskien minimoimista testiajoissa, 

linjastolla ei päästä 95 % puhtauspitoisuuteen. 
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7 POHDINTA 

Tämän projektin tavoite oli suunnitella ja valmistaa asiakkaan tarpeiden mukainen 

paineilmatoiminen erottelulaite, joka integroidaan osaksi suurempaa muovikalvon 

erottelulinjastoa. Linjaston syöttömateriaali koostuu kolmesta eri kokonaisuudesta. 

Ensimmäisenä kokonaisuus koostuu kirkkaasta ja vaaleansinisestä LDPE-muovikalvosta, 

ja rejektinä tulee muita materiaaleja ja värejä. Toisesta syöttökokonaisuudesta otetaan 

akseptina värillinen ja kirkkaaseen taipuva LDPE-muovikalvo, ja materiaali koostuu 

pääasiassa kauppapusseista. Kolmas kokonaisuus on kahden edellisen rejektien ohjelma, 

jolla kerätään rejektivirrasta polypropeeni kirkkaana ja värillisenä kahteen jakeeseen. 

Linjaston ohjaus toteutettiin Beckhoff teollisuustietokoneen strucured text ohjelmalla, 

joka ohjaa EtherCat väylää pitkin linjaston toiminnallisia laitteita.  

Työ koostui kolmesta osiosta, joita ovat menetelmiin tutustuminen, esisuunnittelu ja 

yksityiskohtainen suunnittelu. Muovien erottelumenetelmiin työn tekijä on tutustunut 

ennen tätä diplomityötä ja tämän työn aikana. Erottelumenetelminä tiheyteen perustuva 

erottelu ei ollut vaihtoehto, koska LDPE:n ja polypropeenin tiheydet ovat lähes samat, ja 

lisäksi erottelumenetelmänä murskaamattomalle materiaalille se ei ole optimaalisin 

erottelutapa. Optinen erottelu on nykyisin paljon käytössä muuallakin maailmassa ja sillä 

voidaan päästä jopa 95 prosentin puhtauspitoisuuksiin erottelussa. Lisäksi optiikkana 

lähi-infrapunateknologia oli yritykselle ja sen työntekijöille ennestään tuttu, joten laatuun 

perustuvana erotteluna tätä päätettiin hyödyntää tässä työssä. Väriin perustuva erotteluun 

tutustuttiin ja siihen käytettiin CMOS-tyypin konenäkösensoria.  

Esisuunnittelu sisältää työn tilaajan asiakkaan lähettämää referenssimateriaalin 

analysointia, erottelumenetelmän toimintatavan määrittelyä, paineilmalaitteiden 

parametrien arviointia ja laskentaa, ja prototyypin avulla testausta. Tässä osiossa 

vaikeuksia tuotti paineilmakomponenttien laskenta, koska paineilma ei käyttäydy 

virtausmekaniikan ominaisuuksiltaan nesteen tavoin, joten päätettiin hyväksikäyttää 

energiaperiaatetta ja voiman tekemän työn lausetta vaadittavan voiman laskemiseksi. 

Rejektin käsittelylaitteen asemointi erotinlaitteen suhteen saatiin selvitettyä analyyttisin 

menetelmin. Analyyttisen lähestymistavan lisäksi suoritettiin testejä ja tutustuttiin 

olemassa olevien suuttimien ja muiden komponenttien valmistajien antamiin taulukoihin. 

Lisäksi, koska linjasto on ensimmäinen laatuaan, jossa erottelu tapahtuu primäärisen ja 
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sekundäärisen kierrätysmetodin välimaastossa, liiallinen analyyttinen laskenta hidastaa 

tuotekehitystä liikaa ja on turvauduttava käytännön testeihin. Testien ja 

referenssimateriaalin analyysillä päädyttiin siihen lopputulokseen, että rejekti on 

taloudellisempaa siirtää ylös kuljettimelta paineilmasuuttimilla omaan rejektikoteloonsa, 

josta se johdetaan aksiaalipuhaltimen tuottamalla laaja-alaisella ilmamassalla sivuun 

linjastolta.  

Yksityiskohtaisessa suunnittelussa suunniteltiin laitteet siten, että ne voitiin yhdistää 

toimivaksi laitekokonaisuudeksi ja valittiin paineilmaerottimen loput komponentit. 

Kokonaisuuden rakentamista varten käytettiin modulaarista runkorakennetta ja 

reunakorotettuja kuljettimia linjaston pesun mahdollistamiseksi. Paineilmaterminaaliksi 

valittiin suoraan EtherCat väylään liitettävä terminaali, johon voidaan lisätä ulostuloja 

tarpeen mukaan. Ennen optimointia päädyttiin 8 ulostuloon, joihin paineilmasuuttimet 

kiinnitetään. Määritellyillä paineen- ja virtauksensäätimillä voidaan optimoida 

paineilmaerottimen ilmankulutus myöhemmässä optimointivaiheessa. Yksityiskohtaista 

suunnittelua vaikeutti kuitenkin vuonna 2020 vallinnut COVID-19 virus, joka aiheutti 

tilaajayritykseen vaikeuksia, joiden takia tämän diplomityön tekijä lomautettiin ja 

suunnittelu jäi tässä diplomityössä esitetylle tasolle.  

Yksityiskohtaiseen suunnitteluun kuuluu myös valitun erottelumenetelmän validointi, 

joka ilman rakennettua laitetta tehtiin analyyttisesti ja pohdinnan kautta. Optisen erottelun 

teoreettinen erottelukyky on 95 prosenttia, johon myös tässä projektissa tähdättiin. 

Menetelmän validoinnin lopputuloksena saatiin eriteltyä useita puhtauspitoisuuteen 

vaikuttavia riskejä, jotka on eliminoitava referenssimateriaalin testiajoissa. Ilman näiden 

riskien eliminointia 95 % puhtauspitoisuuteen ei päästä.  

Tämän diplomityön ulkopuolelle jäi rejektikotelon puhaltimen määritys, 

paineilmaerottimen kasaaminen, menetelmän validointi referenssimateriaalilla ja laitteen 

optimointi mahdollisimman kustannustehokkaaksi. Projektia kuitenkin jatketaan 

myöhemmässä vaiheessa.  
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