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Opinnäytetyö tehtiin Oulussa Head Recycle Systems Oy:lle. Työssä tutustuttiin 
erilaisiin kierrätysmuovilastun pesumenetelmiin ja niistä valittiin halvin ja tehok-
kain menetelmä. Pesumenetelmälle suunniteltiin proof of concept -pesulaitteisto, 
joka pesee muovilastusta irtolian, suljentakalvojen ja etikettien liimat sekä erotte-
lee raskaamman muovityypin kevyemmästä muovista ja roskasta. Muovilaatujen 
erottelu tapahtuu veden tiheyttä muuttamalla, jolloin haluttu muovilaatu vajoaa 
pohjaan ja muut muovilaadut sekä poistettavat roskat kelluvat.  
 
Opinnäytetyössä käytettiin vaiheittain etenevää tuotekehitystä, jolla koko työ ja 
suunnittelu saatiin jaettua osatoimintoihin. Osatoimintoja olivat teoria metallin 
erottelusta muovin seasta, kierrätysmuovilastun pesumenetelmän valinta, pe-
suprosessin visualisointi ja prototyypin suunnittelu. Eri osatoimintojen ratkaisu-
vaihtoedot eriteltiin ja niistä valittiin toteutettavat vaihtoehdot. Metallien erottelu 
muovilastun seasta onnistuu pyörrevirtaerotinta käyttämällä. Muovilastun pesu-
menetelmäksi valittiin liuotinpesu, koska se pesee muovilastun tarpeeksi nope-
asti ja edullisesti. Valitulle pesumenetelmälle kehitettiin pesulaitteisto, joka suun-
niteltiin siten, että siinä on esipesuallas ja liuotinpesuallas. Altaita yhdistää kal-
teva ruuvikuljetin, joka kuljettaa muovilastun esipesusta liuotinpesuun. Liuotinpe-
sualtaan päässä pohjalla on toinen ruuvikuljetin, joka vie lastun huuhtelualtaa-
seen. Huuhteluallas päätettiin jättää prototyyppivaiheen suunnittelusta pois, 
koska se on samanlainen kuin esipesuallas.  
 
Muovilastun pesumenetelmäksi valittiin liuotinpesu, koska se osoittautui nopeim-
maksi ja edullisimmaksi menetelmäksi ja nesteen tiheyttä muuttamalla saadaan 
helpoiten eroteltua roskat kerättävästä muovilastusta. Pesumenetelmälle suunni-
teltiin kolmen pesualtaan linjasto, joka pesee muovilastusta lian ja etikettien liimat 
sekä erottelee raskaan muovin kevyen muovin ja roskan seasta. Pesulaitteiston 
kehittämistä asiakkaalle jatketaan opinnäytetyön jälkeen. 
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ABSTRACT  
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This thesis was commissioned by Head Recycle Systems Oy in Oulu. The pur-
pose of the thesis was to familiarize different washing methods for recycled 
plastic flakes and then choose the best method. A Proof of concept prototype 
was designed for the chosen method. The washing machine must clean the 
plastic flakes and separate the wanted plastic from garbage and other plastic 
types. The thesis also includes theory of plastics identification using spectro-
metric methods and metal separation from the plastic flake before the washing 
process.  
 
Step-by-step product development was used in this thesis. This method sorts 
the process into sub-operations. The Sub-operations in this thesis were the the-
ory of metal separation from plastic, choosing the washing method, visualization 
of the washing process and designing of the washing machine. The metal sepa-
ration from the plastic flake can be done by using an Eddy current separator, 
and plastic type sorting was made by adjusting the water density. The density-
based sorting means that heavy density plastic sinks to the bottom and the light 
density plastic and garbage float. Solvent wash was chosen to be the washing 
method because it is the cheapest and fastest way. The design of the washing 
machine includes prewash tank, solvent wash tank, and flushing tank. The 
flushing tank was not modeled because it is like a prewash tank. The tanks are 
connected by a sloping screw conveyor that moves the plastic flakes from one 
tank to another.  
 
The operating principle of the washing machine was accepted because it was 
the cheapest and fastest way to clean and sort the plastic flake. The design of 
the washing machine was continued for the client after the thesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: plastic flake, washing machine, density-based sorting 
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SANASTO 

HDPE = high-density polyethylene, suurtiheyspolyeteeni 

K = kelvin 

kPa = kilopascal 

kW = kilowatti 

LDPE = low-density polyethylene, pientiheyspolyeteeni 

m = metri 

ml = millilitra 

mm = millimetri 

MPa = megapascal 

NIR = near-infrared, lähi-infrapuna 

nm = nanometri 

Nm = newtonmetri 

PA = polyamidi 

PET = polyetyleenitereftalaatti 

PP = polypropeeni 

PS = polystyreeni 

W = watti 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyössä suunnitellaan kierrätysmuovilastun pesulaitteisto. Työn tavoit-

teena on aikaansaada proof of concept -prototyyppi pesulaitteistosta, joka pesee 

muovilastusta liimat, etiketit ja muun lian pois. Pesulaitteisto erottelee raskaam-

man muovin kevyemmästä. Käsiteltävät muovityypit ovat PET, HDPE, LDPE, PP 

ja PS, ja muovilastun raekoko on 20 - 40 x 20 mm. Työ tehdään Oulussa toimi-

valle Head Recycle Systems Oy:lle. 

Head Recycle Systems Oy on perustettu Oulussa vuonna 2018 kesäkuussa. Yri-

tyksen perustajina toimivat Veikko Lesonen ja yrityksen toimitusjohtaja Johnny 

Pehkonen. Yritys on erikoistunut muovien kierrätykseen, ja ajatuksena on kehit-

tää laitteisto, joka automaattisesti jaottelee muovit jäteastioiden suulla. Tulevai-

suudessa tavoitteena on rakentaa kokonaisia valmiita muovinkierrätystehtaita, 

jotka hoitavat muovin erottelun, silppuamisen, pesemisen ja muun jatkokäsitte-

lyn, kunnes saadaan uudelleenkäytettävää raaka-ainetta. (1.) 

Opinnäytetyön päätavoite on suunnitella ja valmistaa prototyyppi pesulaitteis-

tosta. Työssä tutustutaan muovilastun erilaisiin pesumenetelmiin ja valitaan pa-

ras mahdollinen menetelmä. Pesulaitteiston esisuunnittelu sisältää laitteen toi-

mintojen ja perusmallin havainnollistamisen. Yksityiskohtaisen suunnittelun jäl-

keen prototyyppi valmistetaan ja pesutuloksia arvioidaan. Opinnäytetyöhön ei 

kuulu muovilastun kuljetus pesulaitteistoon eikä muovilastun kuivaaminen. 
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2 MUOVIEN TUNNISTUSMENETELMÄ LÄHI-INFRAPUNALLA 

2.1 Spektrometria 

Spektrometria tutkii eri aineiden emittoimaa tai absorboimaa sähkömagneettista 

säteilyä. Säteily riippuu eri aineiden elektronirakenteesta. Jokainen alkuaine 

emittoi tai absorboi eri tavalla ja eri aallonpituuksilla säteilyä, jota siihen kohdis-

tetaan. Spektrometriassa voidaan käyttää aallonpituuksia, joiden aallonpituus on 

0,6 - 10 m, aina gammasäteilyn aallonpituuksille asti. Gammasäteilyn aallonpi-

tuus on pienempi kuin 0,1 nm. (2.) 

Opinnäytetyössä on käytetty infrapunasäteilyä tunnistamaan eri muovilaatuja. 

Infrapunasäteilyllä tutkitaan alkuaineiden välisiä sidoksia, ja se sopii orgaanisten 

ja epäorgaanisten näytteiden tutkimiseen. Infrapunalla voidaan selvittää, mitä 

funktionaalisia ryhmiä näytteessä on. Infrapunalla saadaan selville yhdisteen mo-

lekyylien välissä olevan sidosten värähtelyliikkeen vastaanottama säteilyenergia. 

(3.) 

2.2 NIR-sensori 

Tässä opinnäytetyössä käytettiin Spectral Enginesin tuotetta Nirone Sensor 

(kuva 1) (4). Nironen nimitys tulee lyhenteestä NIR, joka tarkoittaa near-infrared, 

suomeksi lähi-infrapunaa. Sensori lähettää infrapunasäteilyä, ja tutkittava kap-

pale absorboi siitä tietyt aallonpituudet. Sensorin vastaanotin lukee takaisinsätei-

levän säteilyn ja piirtää sen perusteella spektrin tietokoneen näytölle. Spektristä 

voidaan tulkita, mitä muovilaatua tutkittava materiaali on, kun jokainen muovi-

laatu absorboi eri aallonpituuksia. Sensori käyttää aallonpituuksia 1 350 - 2 150 

nm. 

 

KUVA 1. Nirone sensor (4)  
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Lähi-infrapunasensoreita käytetään paljon nykyteollisuudessa muovien tunnista-

miseen, ja sen käyttö mahdollistaa muovinerottelulinjaston automatisoinnin. Sen-

sorilla ei kuitenkaan ole vedenpitävää IP-luokitusta eikä sen käyttö nesteessä 

anna luotettavia tunnistusspektrejä, koska veden molekyylit absorboivat osan inf-

rapunan spektristä. Mainituista syistä sensoria suunniteltiin käytettäväksi ennen 

pesutapahtumaa ja muovin erottelu pesutapahtuman aikana täytyy tehdä toisella 

tavalla. 
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3 SUUNNITTELUMENETELMÄ JA KOKONAISTOIMINTOJEN 

JAKO OSATOIMINTOIHIN 

Tässä työssä käytetään suunnittelumenetelmänä vaiheittain etenevää tuotekehi-

tystä. Menetelmässä aluksi jaetaan kokonaistoiminto osatoiminnoiksi, joihin etsi-

tään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Osatoimintojen ratkaisuvaihtoehdot eritellään 

ja niistä valitaan käytännöllisimmät ja parhaat vaihtoehdot.  

Valitut osatoiminnot yhdistetään kokonaisuudeksi ja sen jälkeen aletaan valita 

parhaat komponentit ja materiaalit kokoonpanoon. Tarvittavat mekaniikkalaskel-

mat tehdään lujuusopin ja materiaalitekniikan avulla. Tämän jälkeen alkaa proto-

tyypin valmistus.  

Vaiheittain etenevä tuotekehitys valittiin, koska se on helposti seurattavissa ja se 

on yksinkertainen. Oulun ammattikorkeakoulussa kolmannella vuosikurssilla käy-

tettiin samaa tuotekehitysmenetelmää, joten se on myös ennestään tuttu.   

Työ aloitettiin jakamalla pesuprosessi osatoimintoihin, joihin alettiin etsiä erilaisia 

ratkaisuvaihtoehtoja. Näistä vaihtoehdoista valittiin työn tilaajan kanssa parhaat 

vaihtoehdot, joita alettiin kehittää yksityiskohtaisemmin.  

Projektissa osatoimintoja ovat 

• metallin erottelu muovin seasta 

• kierrätysmuovilastun pesumenetelmän valinta 

• pesuprosessi 

• prototyypin suunnittelu. 
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4 METALLIN EROTTELU MUOVIN SEASTA 

Kierrätettävän muovilastun seassa voi olla ei-toivottuja metalleja, esimerkiksi alu-

miinia margariinirasioiden kansista. Metallien erottelu muovin seasta suunniteltiin 

tapahtuvan ennen pesuprosessia, jotta pesusta voitaisiin tehdä mahdollisimman 

yksinkertainen ja kustannustehokas.  

Metallit jaotellaan ferriittisiin ja ei-ferriittisiin metalleihin, joilla on eri ominaisuuk-

sia. Ferriittiset metallit ovat magneettisia, kuten rauta ja yleisimmät teräkset. Ei-

ferriittiset metallit, kuten alumiini, kupari ja pronssi eivät magnetoidu. Kaikki me-

tallit johtavat sähköä, ja tätä ominaisuutta on helppo hyödyntää metallien erotte-

lussa muovilastun seasta. (5.) 

Pyörrevirtaerotin, alkuperäiseltä nimeltään Eddy current separator, on helposti 

automatisoitava ja edullinen tapa erotella ei-ferriittiset metallit muovin seasta. 

Pyörrevirtaerottimen toiminta perustuu muuttuvaan magneettikenttään. Kuvasta 

2 voidaan nähdä, että kuljetinhihnan päässä sijaitsevan telan sisällä on nopeasti 

pyörivä magneettiroottori, jonka magneetit on asetettu niin, että roottorin ulkopin-

nalla on vuorottain plus- ja miinusnapa. (5.) 

 

KUVA 2. Pyörrevirtaerottimen rakenne (5) 
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Roottorin pyöriessä telan pintaan muodostuu muuttuva magneettikenttä, joka ai-

heuttaa ohikulkevien metallien pintojen elektroneihin pyörteen eli sähkövirran. 

Sähkövirta indusoi ympärilleen oman magneettikentän, jonka erivaiheisuus ai-

heuttaa roottorin magneettia hylkivän voiman, repulsion, Paulin kieltosäännön 

mukaan. Kuvan 3 violetti viiva osoittaa, että hylkivä voima saa ei-ferriittisen me-

tallin lentämään pidemmälle kuljettimelta. Ferriittiset metallit tarrautuvat kuljetti-

meen niiden magneettisen ominaisuuden ansiosta, joten ne kulkeutuvat niin pit-

källe, että ne pääsevät pois roottorin magneettikentästä. Vihreä nuoli näyttää, 

että kerättävä muovilastu kulkeutuu painovoiman mukana suoraan alaspäin kul-

jettimen telalta. (Kuva 3.) (6; 7.)  

 

KUVA 3. Pyörrevirtaerottimen toimintaperiaate (6) 

Pyörrevirtaerottimen käyttö erotteluprosessissa on helposti toteutettavissa, 

koska erottimia myydään valmiina paketteina. Pyörrevirtaerottimen muovinke-

räyssäilön yhdistäminen pesuprosessiin tehdään ruuvikuljettimella säiliön poh-

jasta. 
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5 KIERRÄTYSMUOVILASTUN PESUMENETELMÄN TUTKIMINEN 

Materiaalin eri pesumenetelmät perustuvat tekijöihin, joita ovat aika, lämpötila, 

pesuaine ja mekaaninen energia (8, s. 1). Näitä arvoja muuttamalla saadaan eri 

pesumenetelmiä, joista täytyy valita tehokkain menetelmä. Tässä työssä käsitel-

täviä pesumenetelmiä ovat höyrypuhdistus, ultraäänipuhdistus ja liuotinpesu. 

Kierrätysmuovilastu tulee silppurista kuljettimien kautta pesulaitteistolle, jossa 

pesu tapahtuu. Kierrätettävän muovilastun seassa on poistettavaa muovijätettä, 

kuten muovipullojen etiketit ja leikkelepakettien suljentakalvot silppuna. Muovi-

lastusta ja sen seasta tulee puhdistaa kemikaalit, lika ja etikettiliimat. Muovira-

siapakkausten suljentakalvojen materiaalista konsultoitiin Atrian pakkauskehitys-

päällikköä Aaro Mäkimattilaa. Suljentakalvot koostuvat erilaisista muoviyhdistel-

mistä kuten PE, PA, PET ja PP. Monikerrosmateriaalien käyttö suojelee parhai-

ten tuotetta ja on tällä hetkellä ympäristövaikutusten kannalta paras vaihtoehto 

(9). Kierrätysmuovilastun pesumenetelmän valinta on yksi suurimmista osa-

toiminnoista, joka sisältää tutkimista ja analyysejä, ja tästä syystä se vaatii paljon 

aikaa.  

5.1 Höyrypuhdistus 

Höyrypuhdistuksen tehokkuus on parhaimmillaan, kun höyryn paine on 6 - 12 

baaria. Höyryllä puhdistuksessa höyry generoidaan painekattilassa korkeassa 

paineessa, ja näin vältytään veden kiehumiselta, koska kiehumispiste nousee. 

Painekattilassa kehitettyä höyryä kutsutaan kuivahöyryksi, ja kuivahöyryn lämpö-

tila voi kasvaa jopa 180 celsiusasteeseen. Höyryllä peseminen irrottaa hyvin likaa 

eri materiaalien huokosista ja tappaa bakteerit sekä patogeenit. (10.) 

Kierrätysmuovilastun höyrypuhdistusta mietittiin käytettäväksi puhdistusmenetel-

mäksi, mutta koska kevyempi muovijäte on silppuna kierrätysmuovilastun se-

assa, niin höyry ei erota niitä toisistaan. Höyrypuhdistus sopii parhaiten kiinteiden 

kappaleiden puhdistukseen. Muovilastua puhdistaessa paineella lastut lentävät 

ympäriinsä eikä höyry pääse vaikuttamaan muovihiutaleen pintaan tarpeeksi pit-

kään. Paras mahdollinen lopputulos jää näin saavuttamatta. 
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5.2 Ultraäänipesu 

Ultraäänipesussa kappale upotetaan pesunesteeseen ja nesteeseen syötetään 

ultraäänitaajuista värähtelyä. Pesulaitteisto rakentuu generaattorista, värähteli-

jästä ja altaasta. Generaattori luo suurijännitteisen ja -taajuisen sähköenergian, 

ja värähtelijä muuttaa sähköenergian mekaaniseksi värähtelyksi. Värähtely luo 

altaassa olevien kappaleiden pintaan kavitaation, joka puhdistaa kappaleen. Al-

taassa on pesunestettä, jotka jaetaan kolmeen ryhmään: haihtuvat orgaaniset 

liuottimet, huonosti haihtuvat liuottimet ja vesiperustaiset pesuaineet. (8, s. 2.) 

Ultraäänipesulaitteisto ja käytettävät pesuaineet 

Työssä testattiin ultraäänipesua Oulun ammattikorkeakoulun laboratoriotiloissa 

ja koulun tarjoamilla välineillä. Ultraäänipesuri on Elma S 30H, ja ultraäänipe-

sunesteet tilattiin FinnSonicilta (kuva 4) (11).  

 

KUVA 4. Ultraäänipesuri Elma S 30H 
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Pesuaineita tilattiin kolmea erilaista, jotta saatiin useita erilaisia pesutuloksia. Pe-

suainevalinnoissa konsultoitiin FinnSonicin työntekijää Jari Tavua, ja hän neuvoi 

käytettäväksi seuraavia pesunesteitä (12): 

• USF3, joka on ulkomaalaisen tuoteperheen emäksinen pH:ltaan 13,4 pe-

suaine ja tarkoitettu öljyn sekä muun orgaanisen lian poistoon metalli- ja 

muovipinnoilta 

• Cavitec Basio, joka on neutraali pH:ltaan 8,3 pesuaine ja tarkoitettu ras-

van, kiillotusvahojen ja muun lian poistoon ja sopiva erityisesti kuparille, 

kevytmetalleille ja niiden seoksille sekä eri teräksille ja muoveille 

• Cavitec Multi, joka on emäksinen pH:ltaan 13 pesuaine ja tarkoitettu työs-

tönesteiden, lastujäämien ja muun lian poistoon metallikappaleista. (13, s. 

1 - 2.) 

Ultraäänipesutulokset 

Pesutuloksia saatiin useita, joista osassa päästiin haluttuun lopputulokseen. Tut-

kimuksessa testattiin eri pesuaineita eri parametreilla. Parametreja ovat lämpö-

tila, pesuainetiivisteen sekoitussuhde ja pesuaika. Pesuajalle asetettiin maksi-

miarvoksi tunti, mutta niin pitkää pesua ei tarvinnut suorittaa. Cavitec Basio -pe-

sunesteellä päästiin hyvään lopputulokseen sulattamatta muovia, kun lämpötilaa, 

sekoitussuhdetta ja pesuaikaa nostettiin (kuva 5). Basio-pesuaine on biohajoava 

neutraali ultraäänipesuaine, joka on projektin ekologisuuden kannalta merkityk-

sellinen.  
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KUVA 5. Ultraäänipesutulos Cavitec Basio -nesteellä 

Taulukosta 1 voidaan lukea, että pesulämpötilaa nostamalla saatiin hyviä tuloksia 

ja etikettiliimat irtosivat. USF3:lla ja Cavitec Basiolla saatiin hyviä tuloksia sulat-

tamatta muovia, mutta niitä käytettäessä jouduttiin nostamaan pesunesteen läm-

pötilaa ja pesuaikaa. Pidempi pesuaika laskee pesuprosessin tuotantoa ja nostaa 

kustannuksia. Näistä kahdesta pesuainetiivisteistä Cavitec Basio on parempi va-

linta, koska se on biohajoava.  
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TAULUKKO 1. Ultraäänipesutuloksia 

Pesuaine Lämpötila 

[°C] 

Sekoitus-

suhde [%] 

Pesuaika 

[min] 

Pesutulos 

USF3  50 5 10 Ei puhdas 

USF3 50 10 20 Paperietiketti 

jäi palasiin 

USF3 70 5 30 Hyvä 

Cavitec Multi 50 3 10 Paperietiketti 

jäi palasiin 

Cavitec Multi 50 5,5 20 Liimajäämiä 

Cavitec Multi 70 6,2 30 Kevyimmät 

muovit sulivat 

Cavitec Basio 50 3 15 Ei puhdistu 

Cavitec Basio 70 6,1 30 Hyvä 

Cavitec Basio 70 3,2 25 Kohtalainen 

 

Ultraäänipesulla saatiin hyviä lopputuloksia, mutta kun pesualtaan kokoa kasva-

tetaan ja pestävän muovilastun määrää lisätään, pesumenetelmä on todella kallis 

ja paljon energiaa kuluttava prosessi. Esimerkiksi FinnSonicin Corus 480HD ult-

raäänipesuri 500 litran altaalla kuluttaa ultraäänen luomiseen ja lämmitykseen 

yhteensä 13,8 kW (14, s.7). Suuren energiakulutuksen, korkeiden hintojen sekä 

paljon aikaa vievän pesuprosessin seurauksena ultraäänipesu hylättiin pesu-

menetelmänä. 

5.3 Liuotinpesu 

Yleensä liuotinpesussa käytetään liuosta, joka sisältää natriumhydroksidia, kal-

siumhydroksidia, kaliumhydroksidia ja natriumsilikaattia. Kierrätysmuovilastun 

puhdistamiseen on parempi käyttää hieman halvempaa liuosyhdistelmää, joka 

koostuu 33 % natriumhydroksidista ja 15 % kaliumhydroksidista (15, s. 18). Näillä 

alkalisilla reagensseilla liuos on emäksinen, jonka pH on noin 14.  
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Liuotinpesulämpötila vaikuttaa poistettavan liiman sekä lian irtoamiseen, mutta 

lämpötila pidetään alle 88 °C:n. Pesuaikaa vaihdellaan 5 - 20 minuutin välillä lii-

mojen määrän mukaisesti. Etikettiliimojen poistoon vaaditaan pidempää pesua, 

vaikka tämä heikentää pesun tuottoa. (15, s. 19.)  

Liuotinpesuaineet ja tulokset 

Liuotinpesua varten hankittiin liuotinaineet, jotka koostuvat natriumhydroksidista 

ja kaliumhydroksidista. TeknoSeesamin valmistamat tuotteet, viemärinavaus-

liuos ja viemärinavausrakeet haettiin Ruskon Puuilosta. Viemärinavausliuok-

sessa on 30 % natriumhydroksidia ja siinä on lisäksi alle 5 % ionittomia pinta-

aktiivisia aineita, ja viemärinavausrae koostuu kaliumhydroksidista (16; 17).  

Liuos valmistettiin Oulun ammattikorkeakoulun laboratoriotiloissa ja pesuproses-

sia testattiin. Veteen sekoitettiin viemärinavausliuosta ja viemärinavausrakeita, ja 

pesuneste lämmitettiin kiertoilmauunissa. Kuvassa 6 on valmis pesuneste, jonka 

pH-pitoisuudeksi mitattiin noin 14, ja liuoksen lämpötilaksi noin 50 °C.  

 

KUVA 6. Valmis pesuneste, josta tehtiin pH-mittaus  



 

 20 

Lämmitettyyn pesunesteeseen sekoitettiin likaiset muovilastut ja lastua pestiin 8 

minuuttia koko ajan sekoittaen. Sekoitus nopeuttaa muovilastun puhdistusta mer-

kittävästi, ja etiketit irtoavat paljon paremmin, kun muovilastut hankaavat toisiaan 

sekoittaessa. Sekoitus tämän kaltaisessa testausympäristössä laskee liuoksen 

lämpötilaa huomattavasti, mutta tätä ei huomioida kokeessa. Kuvasta 7 voidaan 

huomata, kuinka paljon muovilastusta irtosi likaa pesunesteeseen. 

 

 

Pesutulokset olivat todella hyviä, sillä muovilastusta irtosi lika, liima ja paperieti-

ketit suurimmaksi osaksi liukenivat nesteeseen. Jo alle 8 minuutin sekoituksella 

puhdistuminen oli silmin nähtävissä. Liuotinpesu on varteenotettava pesuvaihto-

ehto koska se vie vähiten aikaa ja sillä saadaan hyviä tuloksia.  

 

Kuva 8. Liuotinpesun tuloksena puhdas muovilastu  

KUVA 7. Pesuneste 8min liuotinpesun jälkeen 



 

 21 

Taulukosta 2 näkyy pesuaineiden prosentuaaliset osuudet, pesunesteen alku-

lämpötila, pesunesteen pH-pitoisuus ja pesuaika. Kaikissa pesukokeissa liuosta 

sekoitettiin koko pesun ajan. 

TAULUKKO 2. Liuotinpesuparametrit 

Pesuai-

nemäärä 

KOH 30% NaOH Lämpö-

tila [°C] 

pH Pesuaika 

500 ml 15 % (75 g) 73 % (365 g) 50 14 8 min  

400 ml 15 % (60 g) 30 % (120 g) 60 14 8 min 

Liuotinpesuaineet ovat edullisia ja sekoitus on helppo toteuttaa. Liuotinpesulla 

saatiin parhaat tulokset lyhyessä ajassa, joten se päätettiin ottaa pesumenetel-

mäksi tässä opinnäytetyössä.  
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6 PESUPROSESSI 

Opinnäytetyön edetessä pesuprosessi päätettiin jakaa esipesuun, työpesuun ja 

huuhteluun. Esipesussa raskaampi muovi valuu pohjalle, josta se menee kuljet-

timen kautta liuotinpesuun ja edelleen huuhteluun, koska liuotinpesun pH-pitoi-

suudet ovat erittäin korkeat. Esipesun tehtävä on pestä muovilastusta helposti 

irtoava lika kuten muta ja muut kiinteät aineet. Esipesu pidentää työpesun liuotin-

aineen käyttöikää huomattavasti.  

Oletuksena on, että pesulaitteistolle tuleva muovi on 80 - 90 % todennäköisyy-

dellä tiettyä muovilaatua, koska ennen pesutapahtumaa on mekaaninen muovi-

laatujen erottelu. Pesulaitteisto erottelee raskaamman muovin kevyen muovin ja 

roskan seasta pois hyödyntäen tiheyseroja. Pesualtaiden nesteen tiheyttä muu-

tetaan suuremmaksi lisäämällä siihen natriumkloridia eli ruokasuolaa, ja tiheyttä 

saadaan pienemmäksi sekoittamalla nesteeseen etanolia tai muuta alkoholia. 

Tällä erottelumenetelmällä muovien tiheysero voi olla pieni, noin 0,02 g/cm3, ja 

sillä saadaan silti hyviä tuloksia aikaan (18, s. 34). Proof of concept -prototyyppi 

päätettiin suunnitella siten, että se pesee ja erottelee kerättäväksi muoviksi poly-

etyleenitereftalaatin (PET), polystyreenin (PS) ja polyvinyylikloridin (PVC) eli erot-

telu tapahtuu kuvan 9 ensimmäisen säiliön mukaan. 

 

KUVA 9. Muovien tiheyserot ja asettuminen eri tiheyksissä liuoksissa (15, s. 13)  
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Tulevaisuudessa teolliseen käyttöön tulevaan pesulinjastoon rakennetaan kulle-

kin muovityypille oma pesulinja, siten että pesuprosessin jälkeen muovi on vähin-

tään 95 %:n todennäköisyydellä haluttua muovilaatua. Erottelu tapahtuu kuvan 9 

mukaisilla liuoksilla siten, että pohjalta kerätään muovi talteen ja päältä mahdol-

liset suljentakalvot, etiketit ja muu kevyempi muovimateriaali kulkeutuu jatkokä-

sittelyyn. 

Polyvinyylikloridin eli PVC:n erottelu PET:n seasta on haastavaa toteuttaa kellu-

mis-uppoamis -erottelulla, koska niiden tiheydet ovat hyvin lähellä toisiaan. En-

nen pesulinjastoa tapahtuvan erottelun kuitenkin oletetaan erottavan PVC:n ja 

PET:n toisistaan. Yksi tapa on erotella ne automatisoidussa erotteluyksikössä, 

joka käyttää lähi-infrapunaspektroskopiaa. 
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7 PROTOTYYPIN SUUNNITTELU 

7.1 Esisuunnittelu 

Pesulaitteiston pesutapahtuma jaettiin osatoimintoihin, joista valittiin parhaat to-

teutusvaihtoehdot palaverissa. Palaveriin osallistui ohjaava opettaja Jari Viitala 

ja yrityksen toimitusjohtaja Johnny Pehkonen. Kuvassa 10 on esitetty viivoilla eri-

laisia kokonaisratkaisuja, joista versio kaksi, punainen viiva, päätettiin toteuttaa.  

 

KUVA 10. Pesulaitteiston osatoimintojen ratkaisuvaihtoehdot 



 

 25 

7.2 Yksityiskohtainen suunnittelu 

Yksityiskohtaisessa prototyypin suunnittelussa valmistettiin 3D-mallit ja valmis-

tuspiirustukset Solidworks-ohjelmalla. Pesulaitteiston kokoonpanon malli ja lait-

teiston toimintaperiaate hyväksyttiin palaverissa, johon osallistuivat ohjaava opet-

taja Jari Viitala sekä Head Recyclen toimitusjohtaja Johnny Pehkonen. Kuvassa 

11 on pesulinjaston kokoonpanokuva. 

 

KUVA 11. Pesulaitteiston kokoonpanokuva Solidworks-ohjelmassa 

Esipesuallas 

Ensimmäinen allas on esipesuallas, jossa on kaksi sekoittajaa ketjupyörillä ja ket-

julla yhdistettynä. Sekoittajat on tuettu laakeriyksiköillä ja ensimmäiseen sekoit-

tajan akselin läpivienti on tiivistetty akselitiivistein. Ensimmäinen sekoittaja se-

koittaa pestävää muovilastua irrottaen siitä helposti irtoavan roskan ja kuljettaa 

pohjalta kerättävän muovin ruuvikuljetinta kohti. Toinen sekoittaja on korkeam-

malla, koska se siirtää kelluvan muovin ja roskan pesuveden pinnalta suppiloon. 

Suppilosta kerättävä muovi ja roska kulkeutuu jatkokäsittelyyn, joka ei ole osana 

tätä opinnäytetyötä. (Kuva 12.) 
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KUVA 12. Esipesuallas Solidworks-ohjelmassa 

Liuotinpesuallas 

Liuotinpesuallas on kuvan 13 kaltainen, ja altaassa on käytävämäinen tila, jossa 

kolme ruuvia kuljettaa ja sekoittaa pestävää muovilastua altaan pohjalla. Kelluva 

muovilastu on poistettu esipesuvaiheessa, mutta mikäli ei-toivottua kevyempää 

muovilastua pääsee liuotinpesualtaaseen, se täytyy poistaa altaasta esimerkiksi 

siivilöimällä. Ruuvit ovat kytkettynä toisiinsa ketjupyörin ja ketjulla. Muovilastu liik-

kuu kohti loppupäässä olevaa ruuvikuljetinta, joka kerää muovilastun pohjalta ja 

kuljettaa sen huuhtelualtaaseen. Huuhteluallasta ei ole mallinnettu prototyyppiin, 

koska se on samanlainen kuin esipesuallas. Lämmitysvastukset ovat reikälevyjen 

sisällä, ja niiden tehtävä on pitää pesuliuos halutussa lämpötilassa, joka vaihtelee 

40 - 85 °C:n välillä. Liuotinpesualtaan ruuvit ovat toisesta päästä liukulaakeripe-

riaatteella muovilevyssä ja akselien vetopäähän suunniteltiin laakeripesät, joihin 

laitetaan vesitiivis laakeri ja akselitiiviste.  
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KUVA 13. Liuotinpesuallas Solidworks-ohjelmassa 

Kuvassa 14 on altaiden välissä olevien ruuvikuljettimien kytkentätavat. Teolliseen 

käyttöön tulevassa pesulinjastossa on hyvä käyttää oikeaa sakarakytkintä, jossa 

on momenttipiikkejä, värähtelyitä ja asennusvirheitä kompensoiva muovinen 

joustoelementti. Vaihtoehtoinen kytkentätapa on käyttää yksinkertaistettua holk-

kiratkaisua, joka on esitetty kuvassa oikealla. Holkki kiristetään paikoilleen pidä-

tinruuvien avulla, ja akseleihin täytyy porata pidätinruuviura.  

 

KUVA 14. Ruuvikuljettimen kytkentä sakarakytkimellä vasemmalla ja yksinker-

taistettu holkkikytkentä oikealla 
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7.3 Mitoituslaskut 

Pesulaitteiston mallien hyväksymisen jälkeen suoritettiin seuraavat mitoituslas-

kelmat Mathcad-ohjelmalla: 

• altaiden runkojen kestävyyslaskut 

• sekoittajien moottorille vaadittavat parametrit 

• sekoittajien akselien vääntökestävyydet ja laippojen vääntökestävyydet 

• ruuvikuljettimien akselien vääntökestävyydet. 

• liuotinpesualtaan pesunesteen lämmityslaskut. 

Altaiden runkojen kestävyys 

Runkojen kestävyydet laskettiin jalkoihin kohdistuvan puristusjännityksen aiheut-

taman murtumisen ja  jalan nurjahtamisen lujuusnäkökulmista. Nurjahdus nou-

dattaa Euler II -tapausta. Esipesualtaan jalkojen puristus- ja nurjahduskestävyy-

den varmuus on esitetty kuvassa 15. Esipesualtaan varmuudet nurjahtamiseen 

ja myötämiseen nähden ovat hyväksyttävät. 

 

KUVA 15. Esipesualtaan jalan kestävyysvarmuudet myötöön ja nurjahdukseen 

nähden: σNsall = esipesualtaan pisimmän jalan nurjahtamiseen vaadittava jännitys 

(MPa), σsall = esipesualtaan sallittu puristusjännitys (MPa), σmax1 = esipesualtaan 

pisimpään jalkaan kohdistuva maksimijännitys (MPa) 

Materiaalina molemmissa altaissa on S355 rakenneteräksinen neliöputkipalkki, 

jonka mitat ovat 25 x 25 x 2 mm. Kuvassa 16 on esitetty liuotinpesualtaan jalkojen 

puristus- ja nurjahduskestävyyden varmuudet. 
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KUVA 16. Liuotinpesualtaan jalan kestävyysvarmuuden myötöön ja nurjahduk-

seen nähden: σNsall2 = liuotinpesualtaan pisimmän jalan nurjahtamiseen vaadit-

tava jännitys (MPa), σsall = liuotinpesualtaan jalan sallittu puristusjännitys (MPa), 

σmax2 = liuotinpesualtaan pisimpään jalkaan kohdistuva maksimijännitys (MPa) 

Esipesualtaassa on pidemmät jalat, ja liuotinpesualtaassa on yksi jalka enem-

män, joten tästä johtuu pienempi varmuus nurjahtamiseen ja murtumiseen näh-

den esipesualtaassa. Mikäli varmuus on alle 2, suositellaan jalkojen tukemista 

poikkipalkein tai käyttämään vahvempaa materiaalia.  

Altaiden lujuuslaskut suoritettiin runkojen heikoimmasta kohdasta, joten rungot 

kestävät niihin kohdistuvat jännitykset. Tarkemmat laskut esipesualtaan rungolle 

on liitteessä 1/1 - 1/3 ja liuotinpesualtaan rungolle 1/3 - 1/4. 

Sekoittajien moottorille vaadittavat parametrit 

Sekoittajille laskettiin hitausmomentti, käynnistyksestä aiheutuva momentti ja ve-

den vastukseen vaadittavan työn aiheuttama lisämomentti n = 2 varmuudella. 

Muovia sekoittaja siirtää arvion mukaan 5 kg kerralla. Sekoittajan ja moottorin 

välissä on hammaspyörävälitys, jonka välityssuhde on 2.  Laskuista saatiin moot-

torille vaadittava maksimimomentti, joka on 9,9 Nm, ja moottorilta tarvittava teho 

on 8,7 W. Tarkemmat laskut ovat liitteessä 1/7 - 1/10. 

Sekoittajien kestävyys 

Sekoittajan akseliin kohdistuva vääntöjännityksen laskemiseen käytettiin väsyt-

tävän kuormituksen vääntörajoja, ja redusoitua sallittua vääntöjännitystä akselin 

lovivaikutusta laskettaessa. Kuvassa 17 on esitetty lovivaikutuksesta aiheutuva  

nimellinen maksimijännitys akselin heikoimmassa kohdassa.   
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KUVA 17. Sekoittajan akselin lovivaikutuksen nimellinen vääntöjännitys 

Kuvassa 18 on loveen kohdistuva todellinen maksimijännitys ja varmuus redusoi-

tuun vaihtokuormitukseen nähden. Varmuus on yli 6, joten akseli kestää vaihto-

kuormituksen. Tarkemmat laskut sekoittajan akselin mitoituksesta ovat liitteinä 

1/10 - 1/12. 

 

KUVA 18. Sekoittajan akselin lovivaikutuksen todellinen vääntöjännitys 
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Veden vastuksesta ja sekoitettavasta muovista aiheutuva voima sekoittajien laip-

poihin huomioitiin ja sillä laskettiin laippojen taivutuskestävyys. Sekoittajan laip-

poihin kohdistuva vääntöjännitys, n = 2 varmuudella, on 3,5 kPa ja sallittu taivu-

tusjännitys on 278 MPa, joten laipat kestävät niihin kohdistuvat taivutusjännityk-

set. (Liite 1/6 - 1/7.) 

Ruuvikuljettimen kestävyys 

Ruuvikuljettimen ja liuotinpesualtaan ruuvien akselit ovat vedettyä kuusioterästä, 

jonka avainmitta on 17 mm. Kuusioakseli kestää maksimimomentin 71,5 Nm. 

Näin suuriin momentteihin ei prototyypin suunnittelussa ylletä, joten ruuvien ak-

selit kestävät niihin kohdistuvat momentit. Kuusioakselin mitoituslaskut ovat liit-

teessä 1/13.  

Liuotinaltaan pesuliuoksen lämmitys 

Liuotinpesualtaaseen on suunniteltu kaksi lämmitysvastusta, joiden tehtävä on 

pitää pesuneste halutussa lämpötilassa. Käytettävä lämpötila riippuu muovilastun 

vaikeasti irtoavien suljentakalvojen liimojen määrästä. Pesunesteen pesuteho on 

tehokas, kun lämpötila ylittää 40 °C, mutta sitä voidaan nostaa jopa 85 °C:seen. 

Veden lämmitys kuluttaa energiaa, ja tarvittavien vastusten teho on laskettu liit-

teissä 1/14 - 1/15. Pesuliuoksen lämmitys vaatii kaksi vähintään 7,7 kW lämmi-

tysvastusta, mikäli liuos halutaan lämmittää huoneenlämmöstä 85 °C:seen kol-

messa tunnissa. Mikäli aikaa pidennetään, tehon tarve pienenee kaavan 1 mu-

kaan (19, s. 193). Pesunesteen pitäminen halutussa lämpötilassa onnistuu ter-

mostaatin kytkemisellä lämmitysvastuksiin.  

𝑃 =
𝑐∗𝑚∗∆𝑇

𝑡
    KAAVA 1 

P = tarvittava lämmitysteho (W) 

c = nesteen ominaislämpökapasiteetti (J/(kg*K) 

m = nesteen massa (kg) 

ΔT = lämpötilan muutos (K) 

t = käytetty aika (s) 
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Lämpöenergiaa siirtyy johtumalla pesunesteestä altaan seinämiin ja säteilyllä al-

taan kattoon sekä seinämistä ympäristöön. Kaavalla 2 voidaan laskea lämpö-

energian johtuminen altaan seinämiin (19, s. 195). 

𝜙 = 𝜆 ∗ 𝐴2 ∗
Δ𝑇

𝑙
    KAAVA 2 

Φ = lämpöenergian johtuminen (W) 

λ = aineen lämmönjohtavuus (W/K*m)  

A = eristeen pinta-ala (m2) 

ΔT = eristekerroksen seinämien lämpötilaero (K) 

l = eristekerroksen paksuus 

Liuotinpesualtaan seinämien materiaalina teräs ei ole hyvä eriste, koska sen läm-

mönjohtavuus on 52 - 63 W/K*m ja tästä syystä lämpöenergiaa kuluu hukkaan 

paljon, mikäli seinämiä ei eristetä (19, s. 1067). Liitteessä 1/15 on laskettu teräk-

seen johtuvan lämpöenergian määrä. Teräkseen johtuu 66,1 kW teholla lämpö-

energiaa, joten altaan seinämät täytyy eristää johtuvan lämpöenergiahukan pie-

nentämiseksi. Liuotinpesualtaan eristäminen vähentää hukkaan kuluvaa ener-

giaa, ja pesunesteen lämpimänä pitäminen ei kuluta niin paljoa tehoa, mikäli allas 

on hyvin eristetty. Hyviä lämmöneristysmateriaaleja ovat esimerkiksi 

• polyuretaanilevy (λ = 0,023 W/K*m) 

• lasivilla (λ = 0,032 W/K*m) 

• XPS, tunnettu ”finfoam”-nimellä (λ = 0,037 W/K*m) 

• Puu (λ = 0,14 – 0,22 W/K*m). 
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8 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön päätavoitteena oli tutustua kierrätettävän murskatun muovilastun 

pesumenetelmiin, valita paras menetelmä ja valmistaa kyseiselle menetelmälle 

proof of concept -prototyyppi. Muovilastusta tulisi pestä etikettien ja suljentakal-

vojen liimat sekä muu lika, jotta muovi on puhdasta jatkokäsittelyä varten. Pe-

sutapahtuman tulisi myös poistaa muovilastun seasta etiketit ja suljentakalvot 

sekä erotella haluttu muovilaatu erilleen. Lisäksi opinnäytetyö sisältää teoriaa 

muovilaatujen erottelusta lähi-infrapunaspektrometriaa käyttäen ja metallin erot-

telusta muovin seasta.  

Opinnäytetyössä läpikäytiin eri pesumenetelmiä, joita ovat höyrypuhdistus, ultra-

äänipesu ja liuotinpesu. Pesumenetelmän valinta sisältää tutkimusta ja testitulos-

ten arviointia. Menetelmistä parhaaksi vaihtoehdoksi valittiin liuotinpesu ja mene-

telmälle suunniteltiin proof of concept -prototyyppi.  

Opinnäytetyön suurimpana työvaiheena oli tutkia, millä pesumenetelmällä saa-

daan muovilastun seasta eroteltua etiketin ja suljentakalvojen palaset sekä pro-

totyypin mallinnusvaihe. Veden tiheyttä muuttamalla suolalla tai etanolilla pesu-

altaissa saa kerättävän muovilastun vajoamaan pohjaan ja kevyen roskan jää-

mään pinnalle. Pohjalta muovilastu saadaan jatkokäsittelyyn ruuvikuljettimella. 

Proof of concept -prototyypin valmistaminen päätettiin jättää pois opinnäyte-

työstä, koska eräs yritys halusi testata suunniteltua pesulaitteistoa teollisessa 

mittakaavassa. Oulun ammattikorkeakoulun laboratoriotiloihin mahtuva pieni pro-

totyyppi jätettiin näin ollen valmistamatta. Opinnäytetyön jälkeen opinnäytetyön 

tekijä jää työn tilaajalle töihin jatkamaan pesulaitteiston kehitystä. Pesulaitteiston 

prototyypin suunnittelu viedään teolliselle tasolle, joka tarkoittaa altaiden kokojen 

suurentamista ja vakiokomponenttien uudelleenvalintaa.  

Opinnäytetyöprojekti onnistui hyvin ja aikataulussa pysyttiin. Pesty muovilastu oli 

odotuksien mukainen ja lopputulokseen oltiin tyytyväisiä. Liuotinpesu hyväksyttiin 

käytettäväksi pesumenetelmäksi ja pesulinjaston toimintaperiaatteen kehitystä 

päätettiin jatkaa opinnäytetyön jälkeen.  
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