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Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin ja toteutettiin koelaitteisto muovinlajittelujärjestelmästä oululaiselle Head Recycle Systems Oy:lle. Head Recycle Systems
kehittää ja valmistaa muovinkierrätyslaitteita ja ratkaisuja muovijätteen käsittelyyn. Työn tavoitteena oli valita tehokas lajittelumenetelmä ja todistaa sen toimivuus. Työhön kuului mekaniikkasuunnittelun lisäksi laitteen ohjausjärjestelmän
suunnittelu Beckhoffin TwinCAT-ohjausympäristöön. Työssä tutkittiin erilaisia
vaihtoehtoja lajittelumenetelmäksi, muovinkierrätystä yleisesti sekä eri konenäkökameroiden soveltuvuutta muovien tunnistukseen ja paikoitukseen.
Lajittelulaite koostuu kuljettimesta, tunnistus- ja paikoitusmenetelmästä sekä lajittelumenetelmästä. Kuljettimella olevat muovit tunnistetaan NIR-kameralla ja
lajitellaan puhaltamalla ne pois kuljettimelta. Työhön ei kuulunut muovien syöttöjärjestelmän tai jatkolinjaston suunnittelu. Koelaitteiston suunnittelussa ja valmistuksessa hyödynnettiin saatavilla olevia osia ja materiaaleja, kuten moottoreita ja kuljetinverkkoa, koska tavoitteena ei ollut tehdä sellaisenaan myyntikelpoista laitetta. Mekaniikkasuunnittelu tehtiin SolidWorksilla, lujuuslaskentaan
käytettiin Mathcadia ja pneumatiikkakaaviot tehtiin Automation Studiolla.
Lopputuloksena oli koelaitteisto, jolla todistettiin käytetyn lajittelumenetelmän
toimivuus ja jatkokehityspotentiaali. Muovit onnistuttiin lajittelemaan, mutta täysin luotettavaksi muovien tunnistusta ei saatu. Täydellisen tunnistusalgoritmin
kehittäminen vaatii monimutkaisia matemaattisia menetelmiä, joiden soveltaminen ei kuulunut tämän työn aihepiiriin. Jatkokehityksenä laitteen valaistusta olisi
parannettava ja tunnistusalgoritmia kehitettävä, jotta tunnistuksesta saataisiin
mahdollisimman luotettava. Toimeksiantaja on alkanut hyödyntää työn tuloksia.

Asiasanat: muovin kierrätys, TwinCAT, infrapunaspektroskopia, konenäkö, lajittelu
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The aim of this thesis project was to design and build a prototype of a plastic
sorting device for Head Recycle Systems Oy based in Oulu, Finland. The company develops and manufactures repurposing solutions for plastic waste. Essential for the project was to choose an effective sorting method and to prove its
functionality. In addition to mechanical engineering, also programming a control
system for the device using a Beckhoff TwinCAT Development Environment
was a part of the project. The thesis studies various plastic sorting methods,
plastic repurposing in general, as well as the suitability of various machine vision cameras for identifying and locating plastics.
The sorting device consists of a conveyer unit, an identification and locating unit
and a sorting unit. The pieces of plastic in the conveyor are identified using a
near-infrared (NIR) camera and sorted by blowing them off the conveyor belt at
a desired point. Engineering an initial input system or a system for further processing of the pieces of plastic were not included in the project. Since the project revolves around constructing a prototype instead of an end product, it made
use of available components and materials. Mechanical engineering was done
using SolidWorks, strength calculation Mathcad and pneumatic circuit design
Automation Studio.
The project resulted in a prototype which was used to prove the functionality
and further development potential of the used method. While sorting the pieces
of plastic was done successfully, a complete accuracy in identifying them was
not reached; developing a completely precise identification algorithm would require employing complex mathematical methods, which falls outside of the
scope of the present project. In addition to further development of the identification algorithm, the lighting of the device would have to be improved in order to
increase the identification rate. The results obtained in the project are today being utilized by the assigning company.

Keywords: plastic recycling, TwinCAT, infrared spectroscopy, machine vision,
sorting
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LYHENTEET
GVL

global variable list, muuttujalista, jonka muuttujia voidaan käyttää
TwinCAT-projektin jokaisessa ohjelmassa

HRS

Head Recycle Systems Oy, työn tilaaja

MWIR

mid-wavelength infrared, infrapunansäteilyn keskialue

NIR

near-infrared spectroscopy, lähi-infrapunaspektroskopia

nm

nanometri, metrin miljardisosa

PE

polyeteeni, muovilaatu

PET

polyetyleenitereftalaatti tai polyeteenitereftalaatti, muovilaatu

PP

polypropeeni, muovilaatu

PUR

polyuretaani, muovilaatu

SLPM

standard litre per minute, tilavuusvirran yksikkö

UP

tyydyttymätön polyesteri, muovilaatu

XAE

eXtended Automation Engineering, kehitysympäristö

XAR

eXtended Automation Runtime, reaaliaikainen ohjelmisto, joka suorittaa TwinCAT-konfiguraatiota ja PLC-ohjelmaa
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1 JOHDANTO
Tässä opinnäytetyössä suunnitellaan ja toteutetaan koelaitteisto muovienlajittelujärjestelmästä. Työn tavoitteena on todistaa valitun lajittelumenetelmän toimivuus ja tehdä sille ohjausjärjestelmä Beckhoffin ohjausympäristöön. Laitteen tulee tunnistaa muovin laatu ja lajitella se haluttuun astiaan. Työssä tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja lajittelumenetelmäksi, muovinkierrätystä yleisesti sekä eri konenäkökameroiden soveltuvuutta muovien tunnistukseen ja paikoitukseen. Laitteeseen syötettävä materiaali on muovia eikä esimerkiksi sekajätettä.
Työn tilaaja on muovinkierrätykseen erikoistunut Head Recycle Systems Oy. Yritys on perustettu Oulussa vuonna 2018. Se kehittää ja valmistaa muovinkierrätyslaitteita sekä ratkaisuja muovijätteen käsittelyyn. Head Recycle Systemsin ensimmäinen pilottilaite valmistui loppuvuodesta 2019. Se on sijoitettu oululaisen
taloyhtiön jätepisteeseen. Laite lajittelee ja paalaa materiaalin jatkojalostettavaksi
raaka-aineeksi tai energiajakeeksi.
Tässä työssä suunniteltava lajittelulaite sisältää kuljettimen, tunnistusmenetelmän, lajittelumenetelmän ja laitteen ohjausjärjestelmän. Aiempi pilottilaite on erillinen yksikkö, joka toimii itsenäisesti. Tämän koelaitteen pohjalta kehitettävä lajittelulaite voitaisiin liittää osaksi automaattista muovinkierrätyslaitteistoa.
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2 MUOVIN KIERRÄTYS
2.1 Yleistä muovinkierrätyksestä
Muovit voidaan ryhmitellä polymeerirakenteensa perusteella kerta- ja kestomuoveihin. Kestomuovit voidaan sulattaa ja muotoilla uudestaan, kun kertamuovit voidaan muotoilla vain kerran. Esimerkiksi PUR ja UP ovat kertamuoveja
ja PE, PET ja PP ovat kestomuoveja. (1; 2.)
Kestomuovin polymeeriketjut ovat suoria tai haarautuneita. Voimia, jotka pitävät
niitä poikittain toisissaan kiinni, kutsutaan sekundäärisidoksiksi. Ne ovat heikkoja,
ja muovia lämmitettäessä sidokset irtoavat toisistaan ja muovi sulaa. Sula massa
voidaan muovata uudelleen, ja massan jäähdyttyä polymeeriketjut kiinnittyvät uudestaan toisiinsa. (1; 3.)
Kertamuovit muodostuvat polymeeriverkoista, joissa myös poikittaissuuntaiset sidokset ovat vahvoja. Lämmitettäessä sidokset eivät irtoa toisistaan kuten heikot
sidokset, vaan polymeerien kemiallinen rakenne hajoaa. Tämän takia kertamuoveja ei voi sulattaa uudeksi raaka-aineeksi samalla tavalla kuin kestomuoveja. (4, s. 67.)
Muovijätteen käsittelyyn on useita vaihtoehtoja. Muovi voidaan kierrättää mekaanisesti tai kemiallisesti, muoviin sitoutunut energia voidaan ottaa talteen, muovi
voidaan käyttää uudelleen sellaisenaan tai se voidaan varastoida kaatopaikalle.
(5, s. 206.)
Mekaanisella kierrätyksellä tarkoitetaan sitä, kun muovi jyrsitään pieniksi paloiksi
ja käytetään uusiomuovin raaka-aineena. Jyrsittyä muovia voidaan käyttää sellaisenaan tai se voidaan jatkokäsitellä granulaatiksi. Ennen jatkokäsittelyä muovit
on pestävä. Granulaattia valmistetaan sulattamalla jyrsityt muovipalat. Sula ajetaan pursottimen läpi nauhaksi, joka pilkotaan ja jäähdytetään. Kierrätettyä granulaattia käytetään yleensä sekoittamalla sitä käyttämättömään, puhtaaseen
muovisulaan. Kemiallisen rakenteensa vuoksi kertamuoveja ei voida kierrättää
mekaanisesti. (6.)
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Kemiallisia kierrätystapoja on useita, mutta periaate on hajottaa muovin molekyylit sellaiseen muotoon, että niitä voidaan käyttää raaka-aineena muovi- tai
muussa teollisuudessa. Kemiallisen kierrätyksen prosessit voidaan jakaa lämpökäsittelyyn perustuviin eli termolyyttisiin menetelmiin sekä puhtaasti kemiallisiin
menetelmiin. Muovien molekyylirakenteen hajottaminen voi vaatia enemmän
energiaa kuin mitä muovin kierrätyksellä säästettäisiin. Kemiallinen kierrätys on
kallista, mutta sillä voidaan tuottaa täysin alkuperäisen veroista muovia. (4, s.
101.)
Muovi ei kestä loputonta määrää uudelleensulatusta ja -muovausta. Muovin kemiallinen rakenne alkaa muuttua ja hajota, ja joukkoon päässeet epäpuhtaudet
heikentävät sen laatua ja ominaisuuksia. Silloin muovia ei enää voida kierrättää
mekaanisesti, mutta muoviin sitoutunut energia voidaan ottaa talteen polttamalla.
Muovia voitaisiin polttaa yksinään, mutta yleensä sitä käytetään korvaamaan
pääpolttoainetta, kuten kivihiiltä tai turvetta. Muovin energiasisältö on huomattavan korkea: 37 % korkeampi kuin hiilellä ja vain 18 % alempi kuin öljyllä. (4, s.
103; 7.)
Joitain muovituotteita voidaan uusiokäyttää sellaisenaan. Hyviä esimerkkejä ovat
juomakorit ja -lavat, laatikot ja muut muoviesineet, jotka kestävät käyttöä. Myös
muovisen kauppakassin käyttäminen uudelleen kaupassa käydessä, ja lopulta
roskapussina on kierrättämistä. Nykyään virvoitusjuomapulloja ei enää pestä ja
käytetä uudelleen, vaan pullot kuljetetaan palautuspisteestä käsittelylaitokselle,
jossa ne puristetaan paaleiksi, rouhitaan ja värilajitellaan uusiokäyttöä varten.
Niistä valmistetaan muun muassa uusia pulloja, pakkaustarvikkeita ja tekstiilejä.
Suomessa pantillisia muovipulloja palautetaan vuodessa 460 miljoonaa kappaletta ja palautusaste on 90 %. Panttijärjestelmä on erinomainen esimerkki siitä,
miten ihmiset saadaan kierrättämään. (8.)
Suuri osa muoveista päätyy kaatopaikalle ja luontoon. Kaatopaikalla olosuhteista
on yleensä huolehdittu, eikä muovi pääse hajoamaan ja vapauttamaan kemikaaleja, mutta luontoon päästessään muovi siirtyy ekosysteemiin. Muovin kierrättämiseen liittyy olennaisesti muovin käytön vähentäminen ja tuotekehitys. Muovin
käyttöä vähentämällä syntyy vähemmän jätettä kierrätettäväksi. Tuotekehityksen
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ansiosta on jo olemassa biohajoavia muoveja. Muovia voidaan käyttää jopa asfaltin raaka-aineena. VTT:n mukaan jopa 50 % Suomen muovijätteestä voitaisiin
käyttää korvaamaan bitumia asfaltissa (5, s. 210).
Suomessa kierrätysmuovi päätyy Riihimäelle Fortumin muovinjalostamoon. Muovinkeräyspisteet ovat Suomen Uusiomuovi Oy:n ylläpitämiä. Pisteet on tarkoitettu
vain muovipakkauksille kuten jogurttipurkeille ja valmisruokapakkauksille. Tuottajavastuun perusteella pakkauksen tuottajan on huolehdittava tuottamiensa pakkauksien jätehuollosta, joten Suomen Uusiomuovi Oy ei ole velvollinen huolehtimaan muovipakkauksien lisäksi muista muovijätteistä, vaikka muovituotteiden
kierrätys onnistuu samalla tavalla kuin muovipakkauksenkin. Muovituotteita ovat
esimerkiksi muovista valmistetut ämpärit ja kertakäyttöiset aterimet. Pisteisiin vietävät pakkaukset eivät saa olla sisäkkäin, ja korkit, kannet sekä suuret etiketit
olisi hyvä irrottaa, sillä ne vaikeuttavat tunnistusta. (8; 9.)
On vaikea sanoa, mikä on paras vaihtoehto muovin kierrätykseen. Valintaan vaikuttavat useat seikat. Henkilökohtaisella arvomaailmalla on luultavasti suurin vaikutus. Ihminen, jolle kestävä kehitys ja ympäristön hyvinvointi ovat tärkeitä, valitsee tuotteita, jotka voidaan kierrättää sellaisenaan. Hän myös välttää turhaa kulutusta säästääkseen luonnonvaroja. Henkilö, joka ei ole samalla tavalla motivoitunut, lajittelee ehkä jätteensä ja toimittaa muovit keräysastiaan. Sieltä muovit
päätyvät jatkokäsiteltäväksi tai poltettavaksi energiajakeena.
Kierrätysvaihtoehdosta riippumatta on tärkeää muistaa, ettei mikään vaihtoehto
ole ongelmaton. Keräysastiasta muovit on toimitettava jatkokäsittelyyn. Kuljetus
aiheuttaa päästöjä, kierrätyslaitos kuluttaa energiaa ja tuottaa myös päästöjä.
Kompostiin viety biohajoava muovi aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä hajotessaan.
Biomuovin hajotessa siitä muodostuu mikromuoveja, kuten tavallisestakin muovista. Biohajoavat muovipussit joudutaan monesti keräämään pois biojätteen seasta jätteenkäsittelylaitoksilla, koska ne eivät kompostoidu vaaditulla tavalla. Hajotakseen biomuovit vaativat oikeanlaiset kompostoriolosuhteet. Muovijätteen
elinkaaren loppupään tarkastelun sijasta olisi tarkasteltava koko elinkaarta. Biohajoavat muovit on voitu valmistaa öljystä kuten tavalliset muovit, joten loppujen
lopuksi ne eivät olekaan tavallisia muoveja ympäristöystävällisempiä. (11.)
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2.2 Kierrätyksen ongelmat
Muovi on monipuolisuutensa vuoksi erinomainen materiaali, mutta juuri monipuolisuus vaikeuttaa muovin kierrätystä, koska kaikkea muovia ei voida kierrättää
samalla tavalla. Uusiomuovia valmistettaessa on tiedettävä tarkalleen, mitä muoviseos sisältää. Seokseen ei voida laittaa satunnaisia muoveja. Lajittelu on erittäin tärkeässä osassa muovien kierrätystä, mutta samalla se on myös suuri
haaste. Lajittelussa muovit on lajiteltava laadun mukaan. Kierrätysmuoveja voidaan lajitella erilaisissa jätteenkäsittelylaitoksissa. Laitos voi keskittyä pelkästään
muovijätteeseen tai siellä voidaan käsitellä sekajätettä, jonka seasta muovit on
saatava talteen. Tyypillisesti muovit voivat olla liukuhihnalla, josta ne on eriteltävä. Parhaassa tapauksessa hihnalla voi siis olla pelkkää muovijätettä, kuten
jogurttipurkkeja, mehupulloja tai muovikääreitä. Sekajätettä käsittelevässä laitoksessa liukuhihnalla voi olla muovin lisäksi esimerkiksi tekstiilejä, lasia, keramiikka
tai lähes mitä tahansa. (12.)
Paljaalla silmällä ei pysty erottamaan mitä laatua muovi on. Muovin laadun voi
tunnistaa esimerkiksi NIR-anturilla. Lyhyesti selitettynä jokaisella muovilaadulla
on oma infrapunaspektrinsä, jonka perusteella se voidaan tunnistaa. NIR-anturilla tai -kameralla eri materiaalit voidaan nähdä esimerkiksi eri väreissä. Pulloihin
jätetyt eri materiaalista tehdyt korkit, paperiset etiketit ja sisäkkäiset pakkaukset
voivat vaikeuttaa tunnistamista ja lajittelua. Mustan muovin tunnistaminen on pitkään ollut ongelma, mutta oululainen Specim on kehittänyt MWIR-kameran, joka
tunnistaa myös mustan muovin. Specimin mukaan miljoona tonnia mustaa muovia joutuu Euroopassa sivuun kierrätysprosessista, koska sitä ei ole pystytty tunnistamaan (13).
Muovien erotteluun voidaan käyttää erilaisia tarttujia. Tarttuja ei toimi yksinään,
vaan vaatii konenäön tai muun tavan, jolla muovin sijainti paikoitetaan. Tarttujan
on pystyttävä tarttumaan kaiken kokoisiin ja muotoisiin kappaleisiin, tai tarttujia
on oltava useita erilaisia kappaleita varten. Linjastolle päätyvät pussit ja kalvot
voivat jäädä kiinni tarttujiin ja tukkia linjaston. Ongelmaksi muodostuu jälleen
muovien suuret kokojen ja muotojen vaihtelut.
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Yksi menetelmä muovin lajittelemiseksi on jyrsiä muovi pieniksi hiutaleiksi, jotka
tunnistetaan NIR:llä ja puhalletaan hihnalta paineilmalla haluttuun lokeroon. Muovihiutaleita voi yrittää erotella myös tiheyden perusteella kelluttamalla niitä nesteessä. Nämä menetelmät vaativat paljon kallista tekniikkaa ja suuria laitoksia.
Muovien tunnistaminen ja erottelu luotettavasti ja tehokkaasti on siis hankalaa.
Osa erottelusta tehdäänkin manuaalisesti. Ihmiset ovat liukuhihnan varrella ja keräävät määrättyjä kohteita kuten muovipusseja, -pulloja tai sekajätettä (14). Tehokkuuden kannalta kierrätys olisi automatisoitava täysin, mutta nykyisillä menetelmillä se on melko vaikeaa, kallista ja vie paljon energiaa.
Muovin kierrätyksessä on ongelmana myös kierrätysmuovin heikko kysyntä. Uuden muovin käyttäminen voi olla houkuttelevampaa kuin kierrätysmuovin. Kierrätysmuovi voi olla uutta muovia kalliimpaa eikä se kelpaa jokaiseen käyttötarkoitukseen. Kierrätysmuovia ei saa käyttää leluihin eikä elintarvikkeiden tai lääkkeiden pakkaamiseen (8). Kierrätettävää muovia olisi saatava raaka-aineeksi paljon
pienillä kustannuksilla, jotta siitä olisi taloudellisesti kannattavaa jalostaa uutta
muovia. Uusiomuoville olisi keksittävä lisää käyttökohteita, jotta kierrättäminen
muuttuisi yhä kannattavammaksi.
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3 KÄYTETTÄVÄ TEKNOLOGIA
3.1 Lähi-infrapunaspektroskopia
Infrapunaspektroskopiaa käytetään esimerkiksi elintarvikkeiden laadunvalvontaan, lääketieteessä veren happipitoisuuden määrittämiseen ja teollisuudessa
materiaalien tunnistamiseen. Lähi-infrapunaspektroskopia tarkoittaa menetelmää, jossa käytetään sähkömagneettisen säteilyn spektrin lähi-infrapuna-aluetta
kohteen molekyylien rakenteen tutkimiseen. (15.)
Aallonpituus lähi-infrapunaspektroskopiassa on tyypillisesti 780 nm - 2 500 nm,
kun koko infrapuna-alueen aallonpituus on noin 700 nm - 1 mm. Näkyvän valon
aallonpituusalue on 380 - 750 nm. Lämpösäteily on pääasiassa infrapunasäteilyä. Käytännössä lähi-infrapunaspektroskopiassa tutkitaan, miten valo siroaa
kohteesta. Tutkittavaan kohteeseen kohdistetaan infrapunasäteilyä, josta osa läpäisee kohteen, osa siroaa ja osa absorboituu. Absorboituva säteily aikaansaa
molekyylien sidosten värähtelyjä. Eri absorboituvat aallonpituudet saavat aikaan
eri sidosten värähtelyjä, jotka voidaan havaita absorptiopiikkeinä värähtelyä vastaavalla aaltoluvulla. Aaltoluku on aallonpituuden käänteisluku. Nämä absorptiopiikit muodostavat kyseisen molekyylin infrapunaspektrin. Materiaalit voidaan
tunnistaa perustuen spektrien eroavaisuuksiin (15; 16; 17.)
Muoveilla spektrikäyrä on samankaltainen, mutta esimerkiksi teräksellä käyrä on
aivan erilainen (kuva 1). Kuvassa ylärivissä vasemmalla on PE-HD, oikealla on
PP, alarivissä vasemmalla on teräs ja oikealla on musta yhdistelmämuovi. Kuvista on huomioitava pystyakselin skaalaus. Samalla skaalauksella mustan materiaalin käyrä olisi tasainen ja se kulkisi kuvan alareunassa.
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KUVA 1. Eri materiaalien spektrejä
3.2 Konenäkö
Konenäön tarkoituksena on antaa tietokoneelle näköaisti ja kyky tehdä päätöksiä
sen perusteella. Konenäköä voidaan käyttää esimerkiksi robottien liikkeen ohjaamiseen, viivakoodien lukemiseen, esineiden paikoittamiseen liukuhihnalla ja laadunvalvontaan, kuten koneistettujen kappaleiden toleranssien tarkastamiseen.
(18, s. 3.)
Konenäön vaiheet ovat kuvan hankkiminen, kuvan analysointi ja toiminta tulosten
perusteella. Konenäköjärjestelmään kuuluvat valaistus, kamera, prosessori, kuvankäsittelyohjelma ja liitännät, joiden kautta data kulkee ja järjestelmää ohjataan. (18, s. 11.)
Perinteinen konenäköjärjestelmä koostuu erillisistä komponenteista, kuten kamera, optiikka ja valaistus (kuva 2). Tällaisen järjestelmän suunnittelussa on otet-
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tava huomioon, että komponentit ovat keskenään yhteensopivia ja toimivat halutulla tavalla tietyissä olosuhteissa. Järjestelmät ovat yleensä kalliita ja käyttöönotto vaatii paljon osaamista.

KUVA 2. Perinteinen konenäköjärjestelmä (18, s. 12)
Nykyaikaiset älykamerat sisältävät lähes kaiken tarvittavan yhdessä paketissa
(kuva 3). Niissä kamera, optiikka, valaistus ja prosessori on yhdistetty. Dataa ei
tuoda tietokoneelle, vaan se käsitellään jo kamerassa. Käyttökohteen mukaan
halutut tulokset lähetään esimerkiksi ohjausjärjestelmälle, joka suorittaa määrätyt
toiminnot. Älykamerat ovat perinteisiin konenäköjärjestelmiin verrattuna edullisia
ja niiden käyttöönotto on suhteellisen helppoa.

KUVA 3. Hawk MV-4000 -älykamera (19)
17

3.3 Beckhoff TwinCAT
Beckhoff TwinCAT on ohjelmisto, joka mahdollistaa ohjausjärjestelmien luomisen
IEC61131-3 standardin mukaisilla ohjelmointikielillä. Niitä ovat muun muassa
Structured Text ja Function Block Diagram. Twincat on Windowsilla käytettävä
ohjelmisto ja se koostuu kehitysympäristöstä ja runtime-osasta (kuva 4).

KUVA 4. Kuvankaappaus projektista TwinCATin kehitysympäristössä
XAE-kehitysympäristö sisältää muun muassa koodieditorin, jota käytetään ohjelmien tekemiseen, Visualization-työkalun, jolla voidaan tehdä käyttöliittymiä ja
Motion-työkalun, jota voidaan käyttää moottorien ohjaamiseen. Kehitysympäristössä tehty projekti ladataan suoritettavaksi XAR-runtimelle. Runtime asennetaan
Windowsin rinnalle ja se ottaa käyttöönsä tietokoneen prosessorin ytimen voidakseen toimia reaaliajassa. Ydin voidaan eristää vain runtimen käyttöön, tai se voi
olla myös Windowsin käytettävissä. Lataus ja kommunikointi kehitysympäristön
ja runtimen välillä tapahtuu Beckhoffin ADS-protokollalla. Se on Beckhoffin kehittämä laite- ja kenttäväyläriippumaton tiedonsiirtoprotokolla ja rajapinta. (20.)
Reaaliajassa toiminta tarkoittaa, että pyydetyt toiminnot suoritetaan määritetyn
aikarajan eli sykliajan sisällä. TwinCATissa sykliaika on oletuksena 10 ms. Tässä
ajassa luetaan ohjelman tulot, suoritetaan ohjelma ja kirjoitetaan lähdöt. Tulot
ovat esimerkiksi anturitietoja ja lähdöt ovat esimerkiksi releitä, venttiileitä ja merkkivaloja. Reaaliaikaisuus on tärkeää ohjausjärjestelmissä. Esimerkiksi anturilta
18

voi tulla useita signaaleja sekunnissa, joista jokaiseen on reagoitava oikealla hetkellä eikä yksikään signaali saa jäädä huomaamatta. TwinCATin etuja ovat muun
muassa sen toiminta lähes kaikissa Windows-tietokoneissa ja mahdollisuus simuloida ohjausjärjestelmän toimintaa ilman fyysistä laitteistoa.
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4 LAJITTELUJÄRJESTELMÄ
Lajittelujärjestelmä suunnitellaan kotitalouksissa syntyvän muovijätteen lajitteluun, jolloin muovijäte voi olla mitä tahansa pullonkorkista lasinpesunestekanisteriin. Lajittelujärjestelmän suunnittelun lähtökohtana oli, että lajiteltavat muovit
ovat kuljettimella, josta ne on saatava lajiteltua omiin astioihinsa.
Muovien koko päätettiin rajata jääkiekon kokoisesta kappaleesta maksimissaan
35 x 35 x 20 cm:n kokoiseen kappaleeseen. Kuljettimen nopeudeksi päätettiin 50
mm/s. Tässä opinnäytetyössä ei suunnitella laitetta, joka syöttää muoveja kuljettimelle. Oletus on, että muovit voivat olla vierekkäin, mutta eivät päällekkäin. Tavoitteena oli 500 lajittelua tunnissa, eli noin 9 lajittelua minuutissa.
4.1 Lajittelumenetelmä
Ensimmäisiä ideoita lajittelumenetelmäksi olivat erilaiset tarttujat, joilla muoveja
olisi poimittu ja lajiteltu yksitellen. Tarttujan suunnittelua vaikeutti lajiteltavien
muovien monimuotoisuus. Erilaisia tarttujia ideoitiin muutamia. Sivultapäin kohteen nappaava tarttuja olisi hyvä, sillä ainoa rajoittava tekijä olisi muovin korkeus,
toisin kuin ylhäältä tartuttaessa, jolloin tarttujan olisi saatava ote kappaleen ympäri, jotta se pysyisi otteessa. Sivultapäin tarttumisessa ongelmana oli kuitenkin
saada kappale luotettavasti pihtien väliin ilman, että se osuisi pihtien reunaan.
Yhtenä vaihtoehtona mietittiin muovikappaleiden työntämistä pois kuljettimelta.
Sen onnistumiseksi muovit olisi pitänyt onnistua järjestämään jonoon, ettei toimilaite, esimerkiksi sylinteri, työntäisi useampia kappaleita kerralla pois kuljettimelta. Ratkaisuksi mietittiin yksinkertaisia ohjureita (kuva 5), jotka olisivat ohjanneet muovit jonoksi. Ongelmaksi muodostui taas muovikappaleiden monimuotoisuus. Ohjureiden asettelu olisi ollut hankalaa, sillä isojen kappaleiden on mahduttava ohjureiden välistä, mutta samalla sitten pienet kappaleet eivät olisi osuneet ohjureihin. Muovit olisivat luultavasti myös kasautuneet helposti ja aiheuttaneet tukoksia. Nämä ongelmat olisi voinut ratkaista pidemmällä linjastolla ja
useilla ohjureilla, mutta tässä opinnäytetyössä kuljetin haluttiin pitää käytännöllisen kokoisena.
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KUVA 5. Ylhäältäpäin kuvattu kuljetin ohjureilla
Tarttujan lisäksi vaihtoehtona mietittiin imukuppia. Imukupin hyviä puolia perinteiseen pihtitarttujaan verrattuna olisi ollut se, ettei imukuppiin vaikuta kappaleen
koko samalla tavalla kuin pihtitarttujaan. Imukupin ei tarvitse olla koko kappaleen
kokoinen vaan riittää, että tartuttavassa kappaleessa on imukupin kokoinen tasainen pinta. Samalla tämä on myös yksi imukupin huonoista puolista, eli imukuppi ei tartu kappaleeseen, jossa ei ole sopivaa tarttumapintaa. Lajiteltavat muovijätteet ovat usein rypistyneitä ja epätasaisia, mikä vaikeuttaa imukupin toimintaa. Muovijätteet voivat olla myös märkiä ja likaisia, jolloin imukuppi ei toimisi luotettavasti.
Imukuppien toimivuutta testattiin alipainepumpulla (kuva 6). Testiin otettiin kaksi
saatavilla olevaa imukuppia. Mustan imukupin varsi oli pidempi kuin valkoisen
imukupin. Mustan sisähalkaisija oli 19 mm ja valkoisen oli 15 mm.
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KUVA 6. Testeissä käytetyt imukupit
Oletus ennen testejä oli, että imukuppi tarttuu vain tasaiseen pintaan eikä esimerkiksi repaleiseen etikettiin. Testattavia kappaleita olivat muun muassa pyykinpesuainepullo, jauheliharasia, rikkinäinen rahkapurkki, purkkapussi ja viinirypälerasia. Testissä selvisi, että valkoinen imukuppi tarttuu mustaa paremmin.
Pienemmän tilavuuden ansiosta imukuppiin muodostui alipaine nopeampaa, joten kappaleet myös tarttuivat nopeammin. Valkoinen imukuppi tarttui paremmin
muun muassa rypistyneeseen muovipulloon, pyykinpesuainepullon kohoumaan
ja jauheliharasian reunassa roikkuvaan kalvoon, kun taas musta imukuppi ei tarttunut näihin. Ohuet hedelmäpussit olivat ongelma kummallekin imukupille. Ne
imeytyivät imukuppien sisään. Tämän ongelman olisi voinut ratkaista käyttämällä
imukuppia, jossa tavaran pääseminen imukupin sisään on estetty. Imukuppitestien tulokset ovat liitteessä 1.
Laitteen haluttiin olevan tehokas, minkä takia pyrittiin kehittämään menetelmä,
jossa jokaista muovikappaletta ei tarvitsisi yksitellen kuljettaa astiaan. Ratkaisuna
keksittiin käyttää paineilmaa, jolla puhalletaan muovikappaleet pois kuljettimelta.
Paineilmaa käytetään jo olemassa olevissa sovelluksissa, joissa lajitellaan muovihilettä. Hile pudotetaan kuljettimen päästä ja kuljettimen reunassa olevat suuttimet puhaltavat tarkasti halutut hileet eteenpäin erilleen muista. Kuvassa 7 tietty
muovilaatu putoaa kuljettimelta suoraan astiaan ja muut muovilaadut puhalletaan
seuraavaan astiaan. Puhallusvaiheita voi olla useampia, jos lajittelua halutaan
tarkentaa.
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KUVA 7. Lajittelumenetelmä kuvattuna sivultapäin
Muovien puhaltamista testattiin yksinkertaisesti kompressorilla, paineilmapistoolilla ja korilla (kuva 8). Korin päälle aseteltiin erilaisia muovijätteitä, joita puhallettiin pois korin päältä. Puhalluksen voimakkuutta, suuntaa ja etäisyyttä vaihdeltiin.
Kahdeksan baarin paineella muovit lentelivät hallitsemattomasti. Painetta pienennettiin aina 2 bar:iin asti, minkä huomattiin riittävän poistamaan muovit kuvitellulta
kuljettimelta.

KUVA 8. Puhallusmenetelmän testaus
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4.2 Pneumatiikka
Koelaitteella päätettiin lajitella muovi kolmeen eri lajiin, joten suuttimia pitäisi siis
olla kolme riviä. Jokainen rivi koostuu kolmesta suuttimesta, eli koko laitteessa
on yhteensä yhdeksän suutinta. Jotta muovit voitaisiin lajitella tarkasti, olisi jokaista suutinta voitava käyttää itsenäisesti. Tässä vaiheessa mietittiin, voisiko ohjauksen toteuttaa vähemmällä määrällä venttiileitä. Tavoitteena oli ohjata yhdeksää suutinta kuudella venttiilillä. Ongelmaa alettiin ratkaista Automation Studiolla,
jolla oli helppo kokeilla eri vaihtoehtoja. Ratkaisu oli AND- eli kaksipaineventtiili.
Se koostuu kahdesta tulosta ja yhdestä lähdöstä. Lähtöportti avautuu vain, kun
molempiin tuloihin tulee paine.
Pneumatiikkakaaviossa (kuva 9) suuttimien ohjaamiseen käytettävät 2-tieventtiilit
ovat vasemmassa rivissä pystysuunnassa ja alimmassa rivissä vaakasuunnassa.
Muut yhdeksän venttiiliä ovat AND-venttiileitä. AND-venttiileihin kytketyt ympyrät,
joiden sisällä on X ovat painemittareita, jotka kuvaavat suuttimia. Suuttimien ohjaus tapahtuu ohjausventtiilien eri yhdistelmillä. Haluttua suutinta ohjataan kytkemällä suuttimen kanssa samalta kohtaa pysty- ja vaakarivillä olevat ohjausventtiilit.

KUVA 9. Ensimmäinen ratkaisumalli venttiilien vähentämiseksi
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Teoriassa idea vaikutti toimivalta, mutta käytännössä se ei ollut hyvä. Ensinnäkin
AND-venttiilit olivat suhteellisen kalliita, ja yhdeksän AND-venttiilin lisäksi tarvittaisiin vielä kuusi 2-tieventtiiliä ohjausventtiileiksi. Lisäksi niitä ei ole tarkoitettu
tällaiseen sovellukseen, jossa lähtöporttiin olisi kytkettynä suutin, eikä paine pysyisi tasaisena, minkä epäiltiin aiheuttavan venttiilissä tökkimistä. Myöskään ohjausvaatimukset eivät täysin täyttyneet: yksitellen ohjaus toimi, mutta jos haluttiin
käyttää useampia suuttimia, esimerkiksi A1 ja A3 ja lisäksi vielä suutinta B2,
käynnistyivät myös ympäröivät suuttimet A2, B1 ja B3.
Toiseksi vaihtoehdoksi kehitettiin malli, jossa oli AND-venttiilit, kuten ensimmäisessä vaihtoehdossa mutta vaaka- ja pystyrivien 2-tieventtiileistä kaksi oli korvattu 4/2-venttiileillä (kuva 10). Näin venttiilien määrää saatiin vähennettyä entisestään neljään venttiiliin. Haittapuolina mainittakoon, että suuttimia pystyi ohjaamaan vain yksitellen ja 4/2-venttiilit olisivat tulleet kalliimmaksi kuin aiempi vaihtoehto.

KUVA 10. Toinen ratkaisumalli venttiilien vähentämiseksi
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Kolmanneksi vaihtoehdoksi kehitettiin vielä malli, jossa kahdeksaa suutinta onnistuttiin ohjaamaan kolmella venttiilillä (kuva 11). Tämä ei täyttänyt enää yhdeksän suuttimen vaatimusta, koska vain kahta suutinta pystyi käyttämään yhtä aikaa. Lisäksi 5/3-venttiilit olisivat nostaneet laitteen hintaa huomattavasti.

KUVA 11. Kolmas ratkaisumalli venttiilien vähentämiseksi
Lopputuloksena suuttimien ohjauksessa havaittiin, että paras vaihtoehto on ohjata jokaista suutinta erikseen omalla 2-tieventtiilillään. Näin kustannukset pysyivät matalampina, komponenttien määrä pienempänä ja koko järjestelmä yksinkertaisempana ja luotettavampana.
Lopulta päädyttiin ostamaan pneumatiikkaosat vain yhtä riviä varten. Suuttimia ja
venttiileitä tarvittiin siis kolmet kumpiakin. Pneumatiikkaosat valittiin pitkälti suuttimien perusteella. Exairin Mini Super -suuttimen ilmankulutus on 283 SLPM, jolla
se tuottaa 255 gramman työntövoiman. Venttiileiksi valittiin SMC:n VX210MG.
Tuoteluettelon taulukon perusteella 4 bar:n paineella venttiilin virtaus on noin 300
l/min (21, s. 43). Venttiileissä on 8 mm one-touch-liitännät, joten putkeksi valittiin
8 mm nylonputki. Jakotukin ja liittimien koko valittiin mahdollisimman suureksi
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turhien häviöiden välttämiseksi. Kuvassa 12 on laitteessa käytetyt venttiilit ja jakotukki.

KUVA 12. Lajittelulaitteen pneumatiikkakokoonpano
4.3 Kuljetin
Lajittelulaitetta varten päätettiin suunnitella ja valmistaa sopiva kuljetin. Kuljetinta
suunniteltaessa painotettiin erityisesti helppoa valmistettavuutta, edullisuutta ja
jo olemassa olevien materiaalien ja osien hyödyntämistä. Kuljettimesta tehtiin
verkkokuljetin, koska saatavilla oli hyvin tarkoitukseen sopiva kuljetinverkko. Erilaisen kuljettimen, kuten hihnakuljettimen, ostaminen ja muokkaaminen tarkoitukseen sopivaksi verkkokuljettimeksi olisi ollut luultavasti työläämpi vaihtoehto.
Osat suunniteltiin yksinkertaisiksi ja mahdollisuuksien mukaan vesileikkurilla valmistettavaksi.
Lajittelulaitteen suunnittelussa käytettiin SolidWorksia. SolidWorks on 3D-suunnitteluohjelmisto, jolla voidaan suunnitella esimerkiksi osia, kokoonpanoja ja valmistuspiirustuksia. Kuvassa 13 on kuvankaappaus lajittelulaitteen suunnittelusta
SolidWorksissa.
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KUVA 13. Kuvankaappaus lajittelulaitteen kokoonpanosta SolidWorksissa, selkeyden vuoksi verkkoa on rajattu pienemmäksi
Verkko on 400 mm leveä ja 5,3 m pitkä, joten akseliväli on noin 2,5 m. Akseliväli
riippuu rattaiden halkaisijasta, jota ei suunnitteluvaiheessa vielä tiedetty. Verkko
suunniteltiin kulkemaan kuljettimen rungon yläpuolella eikä runkopalkkien välissä. Se mahdollisti moottorin asentamisen helposti samalle linjalle vetoakselin
kanssa, minkä ansiosta ei tarvittu hihnavälitystä. Hihnavälitys olisi vaatinut enemmän osia ja ne olisivat nostaneet kustannuksia.
Runko suunniteltiin 40 x 40 x 2 mm neliöputkipalkista. Profiili on yleinen ja helposti saatavilla. Yksittäisen palkin laskettiin kestävän 186 kg ennen kuin myötöraja ylittyy. Taipuma palkin keskellä on tällöin 51 mm. Laskut ovat liitteessä 2.
Kuljetin aiottiin kiinnittää prototyyppipöytään, eikä siihen suunniteltu jalkoja. Myöhemmin kuljettimeen kuitenkin tehtiin jalat. Valaistus hoidettiin yhdellä halogeenivalaisimella. Kuvassa 14 on valmis laite.
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KUVA 14. Valmis lajittelulaite
Kuljetinverkkoa varten oli hankittava hammasrattaat. Koska käytetyn verkon
merkkiä tai mallia ei tiedetty, tutkittiin useamman valmistajan tarjontaa. Wirebeltnimiseltä valmistajalta löytyi verkko, jonka langan vahvuus oli 1,4 mm ja jako 6,4
mm. Ne vastasivat käytössä ollutta verkkoa. Tuoteluettelon (kuva 15) mukaan
verkolle olisi ollut tarjolla kahta eri ratasta, mutta ne olivat liian pieniä, joten sopivat rattaat suunniteltiin itse.
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KUVA 15. Kuvankaappaus Wirebeltin Flat-Flex-tuoteluettelosta (22)
Sopivaa ratasta alettiin suunnitella yksinkertaisesti kokeilemalla. Hampaiden lukumääräksi valittiin aluksi 50, joka myöhemmin osoittautui sopivaksi. Kertomalla
verkon jako hampaiden lukumäärällä saadaan kehän pituudeksi 320 mm. Jakamalla tämä piillä saadaan rattaan jakohalkaisijaksi 101,9 mm. Näillä tiedoilla alettiin suunnitella ratasta Solidworksilla.
Rattaasta tehtiin kaksi eri mallia. Toisessa rattaassa hammas oli hieman korkeampi ja leveämpi (kuva 16). Kummastakin mallista vesileikattiin testikappaleet.
Molemmat sopivat verkkoon hyvin, mutta isomman hampaan käytölle ei ollut mitään estettä, joten se valittiin prototyyppiin. Akselin halkaisijaksi valittiin 20 mm,
koska sopivaa akselia ja laakereita oli saatavilla. Verkon valmistaja ohjeistaa
käyttämään kuljettimen vapaassa päässä hammasrattaiden lisäksi sileitä rattaita.
Ne suunniteltiin hammastetun rattaan tyvihalkaisijan kokoisiksi.
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KUVA 16. Vesileikatut hammasrattaat, vasemmalla jatkoon valittu isohampainen
versio
Rattaiden asemointiin käytettiin kierretankoa. Rattaat kerättiin akselille ja säädettiin muttereilla oikeille kohdille (kuva 17). Ainoastaan ensimmäinen ratas hitsattiin
akseliin. Kierretangot pitivät muut rattaat paikoillaan. Tällä menetelmällä hampaat
saatiin helposti samoille kohdille, eikä rattaiden kiinnitystä varten tarvinnut suunnitella ja valmistaa laippoja tai kiilauria. Tätä menetelmää voitiin käyttää, koska
tiedettiin, että rattaisiin ei kohdistu suurta kuormaa. Suuremmalla kuormalla hitsaamattomat rattaat olisivat alkaneet kiertyä akselin suhteen.
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KUVA 17. Hammasrattaat akselilla
Hammasrattaan suunnittelussa oli huomioitava haluttu hihnan nopeus. Vaatimus
oli 50 mm/s. Kehänopeus lasketaan kaavalla 1 (23, s. 199).
v=2πrn

KAAVA 1

π = pii
r = säde (m)
n = pyörimisnopeus (1/s)
Kaava 1 voidaan ratkaista pyörimisnopeuden suhteen, jolloin sitä voidaan käyttää
pyörimisnopeuden laskemiseen (kaava 2).
n=v/2πr

KAAVA 2

Rattaan jakohalkaisija on 101,86 mm eli säde on 0,05093 metriä. Hihnan nopeuden perusteella kehänopeus on 0,05 m/s. Kaavalla 2 akselin pyörimisnopeudeksi
saadaan 0,1576 r/s eli 9,45 r/min. Saatavilla oli kaksi Oriental Motorin hiiliharjatonta tasavirtamoottoria, joiden kierrosalueet olivat eri välityksen takia 0,4 - 20
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r/min ja 4 - 200 r/min. Kierrosalueensa puolesta kummatkin moottorit olisivat sopivia. Jos moottorit olisi valittu tämän projektin vaatimusten mukaan, olisi pitänyt
laskea myös vaaditut vääntömomentit. Moottorit tuottavat 31 Nm ja 8,1 Nm vääntömomentin, joista kumpikin riittää tässä tapauksessa hyvin. Kuljettimeen valittiin
jälkimmäinen moottori, jonka välitys on 1:20. Moottorin pyörimisnopeuden oli siis
oltava 190 r/min, eli kaksikymmentäkertainen, että vetoakseli pyörisi haluttua nopeutta.
4.4 Paikoitus ja tunnistus
Jotta muovit voidaan lajitella, on tiedettävä niiden sijainti kuljettimella. Tarkoituksena oli käyttää HRS:ltä valmiiksi löytynyttä Baumerin VeriSens XF-sarjan konenäkökameraa. Kameran käyttöä alettiin harjoitella Baumerin VeriSens Application Suite -sovelluksella, jolla pystyi simuloimaan kameraa ja luomaan ohjelmia. Sovelluksella onnistuttiin luomaan testiohjelma, joka tunnistaa kappaleen sijainnin koordinaatistossa ja skaalaa tulokset haluttuun mittakaavaan (kuva 18).
Tulokset näkyvät sovelluksen oikeassa alareunassa. 5.93 on X-koordinaatti ja
2.60 on Y-koordinaatti. Kappaleen tunnistus perustui opetettuun muotoon, eli ohjelma tunnistaa vain kyseisen kappaleen. Muovijätteen tunnistuksessa tunnistettavia muotoja on kuitenkin lukemattomia erilaisia, joista jokainen pitäisi erikseen
opettaa kameralle, joten tästä menetelmästä luovuttiin. Toinen vielä suurempi syy
tunnistusmenetelmän vaihtamiselle oli se, että muovien lajittelussa on tunnistettava kohteen materiaali eikä muoto. Näiden syiden takia päätettiin käyttää erilaista menetelmää, jolla kohde voitaisiin paikoittaa ja tunnistaa samanaikaisesti.
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KUVA 18. VeriSens Application Suite
Konenäöstä ja kyseisestä kamerasta haluttiin kuitenkin kokemusta, joten testaamista jatkettiin. Kamera kiinnitettiin telineeseen (kuva 19), jotta olosuhteet pysyisivät samanlaisina koko ajan ja tulokset olisivat luotettavia. Tavoitteena oli paikoittaa pyyhekumi.

KUVA 19. Kamera testissä
Kamera saatiin tarkennettua vain pyyhekumin kokoiselle alueelle, eli kameran
näkökenttä oli liian pieni koko kuljettimen leveydelle (kuva 20). Testien tuloksena
oli, ettei kameraa voitaisi hyödyntää mitenkään tässä opinnäytetyössä.
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KUVA 20. Vasemmalla kohteen etäisyys kamerasta on 130 mm ja oikealla 200
mm
Kameran datasheetissä olevasta kuvaajasta (kuva 21) nähdään, että näkökentän
leveys on maksimissaan noin 85 mm ja korkeus on noin 55 mm. Kamerassa oli
integroitu valaistus. Lisävalolla olisi ehkä saatu hieman parempia tuloksia, mutta
hyöty olisi ollut vähäinen.

KUVA 21. Baumerin näkökenttä, käytetyllä kameralla f=16 mm (24, s. 23)
HRS on käyttänyt aiemmin muovien laadun tunnistamiseen Nirone Sensor S NIR
-anturia. Sen tunnistusalue on pistemäinen, joten se ei olisi sopiva liukuhihnalle,
jossa muovit on tunnistettava koko hihnan leveydellä. Ratkaisu paikoitus- ja tunnistusongelmaan oli hyperspektrikuvantamiseen erikoistunut Specim. Sieltä saatiin käyttöön hyperspektrikamera, jolla muovit pystyttiin tunnistamaan ja paikoittamaan.
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Specim FX17e on NIR-kamera, jonka aallonpituusalue on 900 nm - 1 700 nm.
Perinteisestä kamerasta poiketen, Specimin kuvausalue on viiva eikä suorakaiteen muotoinen alue. Tarkemmat tiedot kamerasta ovat liitteessä 3. Lähi-infrapunaspektroskopia perustuu valon siroamisen mittaamiseen, joten valaistukselle oli
tarkat vaatimukset. Specimiltä ohjeistettiin käyttämään 20 W halogeenispotteja
alumiinipintaisella heijastimella noin 15 cm välein. Valot oli sijoitettava viivan
kummallekin puolelle 45 asteen kulmaan, jotta varjoja ei syntyisi. Kameran testaamista varten saatavilla olevista tarvikkeista tehtiin teline ja valaisimet (kuva
22).

KUVA 22. Specim FX17e ja valot
Kameran käyttöä harjoiteltiin Lumo Recorder -ohjelmalla. Ohjelmalla pystyttiin
muokkaamaan kameran asetuksia ja tekemään mittauksia. Kuvassa 23 tarkastellaan polystyreenin spektriä. Punaisella nuolella merkitty tumma alue tarkkailuikkunan alaosassa johtuu valaistuksesta. Lamppujen heijastimien on oltava alumiinipinnoitettuja, jotta kaikki lähi-infrapuna-alueen aallonpituudet heijastuvat
kohteeseen. Harjoitteluvaiheessa käytettyjen lamppujen ja kuljettimessa käytetyn
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valaisimen heijastimet eivät olleet alumiinipinnoitettuja, joten kuviin tuli tumma
alue.

KUVA 23. Kuvankaappaus Lumo Recorderista
FX17e on viivakamera, joten kuvattava kohde ei näy kokonaisena, ellei sitä kuljeteta kuvausalueen läpi. Kokonainen kuva muodostetaan riviin asetetuista viivoista. Kokonaisen kuvan liikkuvasta kohteesta voi nähdä Recorderissa niin sanotun waterfall-ikkunan kautta tai mittauskansioon tallennetusta kuvatiedostosta
(kuva 24). Kuvassa näkyy varjoja, koska valo tulee vain toiselta puolelta. Kuvataajuus on säädettävä kohteen nopeuden perusteella oikeaksi, jotta kohteen mittasuhteet eivät vääristy.
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KUVA 24. Sama muovi Lumo Recorderin waterfall-näkymässä sekä tavallisella
kameralla kuvattuna
4.5 Ohjausjärjestelmä
Ohjausjärjestelmä tehtiin Beckhoffin kehitysympäristöön. Tekijällä ei ollut aiempaa kokemusta ohjelmoinnista, joten kaikki oli opeteltava perusteista. Ohjausjärjestelmä toteutettiin Structured Text -ohjelmointikielellä.
Lajittelulaitteessa on kolme pitkittäistä linjaa, yksi jokaisen suuttimen kohdalla.
Muovien tunnistus ja lajittelu puhaltamalla tapahtuu jokaisella linjalla erikseen eli
linjojen toiminta ei ole toisiinsa sidottu. Selostuksessa käydään läpi yhden linjan
toiminta. Ohjausjärjestelmään tehtiin useampi tunnistusohjelma. Niitä olivat esimerkiksi ohjelma, joka lajittelee muoveja ja toinen ohjelma, joka erottelee sekajätettä muovin seasta. Selostuksessa käydään läpi lajitteluohjelma, joka erottelee
PP:n PE-LD:stä. Kuvassa 25 on yksinkertaistettu vuokaavio.

KUVA 25. Yksinkertainen vuokaavio yhden linjan toiminnasta
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4.5.1 Moottorinohjaus
Ohjausjärjestelmän tekeminen aloitettiin moottorinohjauksesta. Käytössä oli
Oriental Motorin hiiliharjaton tasavirtamoottori ja sille sopiva moottorinohjain
(kuva 26).

KUVA 26. Moottorinohjain ja moottori (25)
Moottorin ohjaamiseen riitti kaksi signaalia, eteen- ja taaksepäin. Haluttu nopeus
asetettiin moottorinohjaimen asetuksista. Koodissa käytettiin kahta RS-kiikkua ja
ajastinta, joilla varmistettiin, että kumpikin lähtö ei ole yhtä aikaa päällä (kuva 27).
Moottorin käydessä, joko bFWD tai bREV on tosi. Nämä muuttujat määriteltiin
globaaleiksi muuttujiksi GVL:ään, koska niitä käytetään muissakin ohjelmissa.

KUVA 27. Moottorinohjauskoodi. Muuttujia bHihna_eteen ja bHihna_taakse ohjataan käyttöliittymän painikkeilla
Moottorinohjaimessa oli lähtö, josta voidaan laskea pulsseja. Pulsseja laskemalla
saadaan tietää moottorin asema ja sen myötä hihnan asema. Kun muovi tunnistetaan, sen asema hihnalla on kirjattava muistiin, jotta se voidaan lajitella oikealla
hetkellä. Ohjain antoi 30 pulssia yhdellä moottorin kierroksella. Moottorin pyöriessä 2 000 r/min, jolloin hihnan nopeus on noin 520 mm/s, pulsseja tulisi 1 000
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sekunnissa. Pulssien laskemiseen on olemassa modulaarinen terminaali
EL5101, joka pystyisi käsittelemään näin suuren määrän pulsseja näin lyhyessä
ajassa. Pulsseja yritettiin laskea digitaalituloterminaalilla, mutta pulssien määrä
oli liian suuri kuten arveltiinkin. Digitaalituloterminaali tarkkailee signaalin nousevaa reunaa, joten ohjelmasyklin olisi ehdittävä pyöriä pulssien välillä useita kertoja, jotta muutos signaalissa huomattaisiin. Koska pulsseja tuli yhden millisekunnin välein ja ohjelman sykliaika oli 30 ms, digitaalituloterminaali ei pystynyt laskemaan niitä. Ohjelman sykliaikaa ei voitu pienentää, koska koko koodi oheistoimintoineen on ehdittävä suorittaa yhden syklin aikana, mikä ei onnistunut lyhyemmässä sykliajassa. Koodiin tehtiin kuitenkin valmius pulssianturille. Toimivuutta kokeiltiin pulssianturilla, josta tuli 1024 pulssia kierroksella. Erittäin hitaasti
pyörittämällä digitaalituloterminaali pystyi laskemaan pulssit, mutta pienilläkin
kiihdytyksillä se ei enää pysynyt mukana.
Muovien paikoitus hihnalla toteutettiin ohjelmallisesti. Se oli mahdollista, koska
käytössä olleen moottorin nopeus pysyi asetetussa arvossa. Nopeus määritettiin
asettamalla haluttu kierrosnopeus moottorinohjaimeen. Koodiin luotiin muuttuja
iKierrostieto, jonka arvo kasvaa yhdellä jokaisella ohjelman syklillä. Ehtona on,
että bFWD on tosi, eli hihna kulkee eteenpäin. Pulssianturin etuja esimerkiksi
ajalliseen paikoittamiseen verrattuna olisi, että kuljetin voitaisiin pysäyttää eikä
paikoitus menisi sekaisin. Kuljettimen nopeutta voitaisiin myös muuttaa ilman,
että tarvitsisi tehdä muutoksia muuhun koodiin.
4.5.2 Kameran käyttöönotto
Lumo Recorderista saatua dataa ei pystytty käyttämään laitteen ohjauksessa.
TwinCAT Vision-konenäkötyökalulla kamerasta saatua dataa pystyttiin hyödyntämään suoraan TwinCATissa eikä lisäksi tarvittu kolmannen osapuolen ohjelmistoja. Vision mahdollistaa GigE-rajapinnassa toimivien konenäkökameroiden
liittämiseen TwinCATiin suhteellisen helposti. Beckhoffin konenäköasiantuntija
Jarmo Paloviidan avulla Specimin kamera saatiin otettua käyttöön ja ohjausjärjestelmän tekemisessä päästiin hyvään alkuun. Opinnäytetyötä varten saatiin lainaan koulutuslaite, jota pystyttiin käyttämään ohjausjärjestelmän tekemiseen ja
lajittelulaitteen ohjaamiseen (kuva 28). Koulutuslaitteeseen kuului sulautettu PC
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sekä useita modulaarisia terminaaleja, joista hyödynnettiin kuitenkin vain muutamia. Kamera liitettiin koulutuslaitteeseen Ethernet-kaapelilla.

KUVA 28. Beckhoffin koulutuslaite
Ohjausjärjestelmän tekeminen aloitettiin tarkkailtavien pisteiden määrittelyllä. Kameran ottama kuva koostuu leveyssuunnassa 640 pikselistä ja korkeussuunnassa 220 pikselistä. Korkeussuunnan pikselit edustavat spektriä. Visionilla kuvan jokainen pikseli luetaan for-loopeilla array-tyyppisiin taulukoihin (kuva 29).

KUVA 29. rSpectre-taulukkoon kirjoitetaan pikselien arvot
Viivalta valittiin leveyssuunnassa kolme kohtaa, joissa spektriä haluttiin tarkastella (kuva 30). Kohdat valittiin samalta linjalta, jossa suuttimet ovat. Koko leveyden tarkkailu olisi vaatinut huomattavasti enemmän laskentatehoa PC:ltä, mikä
olisi hidastanut ohjelman sykliaikaa.
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KUVA 30. Paikan 1 määrittelyssä rSpectre-taulukon arvot kohdasta 455 kirjoitetaan rSpectreLocation_1-taulukkoon
TwinCAT Scope-työkalu mahdollisti taulukoiden esittämisen histogrammissa,
mikä helpottaa spektrin hahmottamista. Kuvassa 31 on TwinCAT HMI-työkalulla
tehty käyttöliittymä spektrin tarkasteluun.

KUVA 31. Kummassakin histogrammissa on polypropeenin spektri
Liukusäätimellä valitaan piste, jota halutaan tarkastella. Ylempi histogrammi on
valitun pisteen spektri. Learn-painikkeella se kopioidaan alempaan histogrammiin. Päivittyvä spektri saadaan rScopeSpectre-taulukosta ja vertailuspektri saadaan rSpectreModel-taulukosta. Jokainen pikseli voi saada arvon nollasta
250:een. Mitä pienempi arvo on, sitä vähemmän kappale heijastaa valoa eli mustilla kappaleilla arvot ovat lähellä nollaa.
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4.5.3 Muovien tunnistus
Histogrammien vertailuun tehtiin yksinkertainen vertailualgoritmi. Jos rScopeSpectre ja rSpectreModel poikkeavat toisistaan yli viidessä kohdassa yli viidellä yksiköllä, HMI:n match-ilmaisin muuttuu punaiseksi (kuva 32). Se tarkoittaa,
etteivät spektrit ole samoja. Kuvassa on polystyreeni ja polypropeeni. Histogrammien ollessa riittävän samankaltaiset HMI:n match-ilmaisin on vihreä.

KUVA 32. Spektrit eivät ole riittävän samanlaiset, joten match-ilmaisin on punainen
Vertailualgoritmia ei voitu käyttää muovien tunnistamisessa, koska siinä ei huomioitu käyrän asemaa y-akselin suunnassa. Eri valaistuksella saman materiaalin
spektrikäyrät ovat eri korkeudella, joten algoritmi luulee, että kyseessä on eri materiaalit. Koska muovit ovat epämääräisen muotoisia, eri värisiä ja heijastelevia,
käyrän asema y-akselilla muuttuu huomattavasti, vaikka käyrän muoto pysyy samana.
Vaikka eri muovien spektrikäyrät ovat melko samankaltaisia, on niissä kuitenkin
joitain eroja. Kuvassa 33 violetti käyrä on polypropeenin. Nuolella merkityssä
kohdassa polypropeenin käyrässä on muihin käyriin verrattuna eroa. Materiaaleja
pyrittiin tunnistamaan tämän kaltaisia eroavaisuuksia etsimällä ja vertailemalla
niitä muihin käyriin.
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KUVA 33. Violetti on PP, keltainen on PS, vihreä on PE-HD ja punainen on PELD
Kamera kuvasi myös verkkoa ja verkon alla olevaa aluetta, joten niidenkin spektrit oli huomioitava. Myös niiden spektrikäyristä löytyi sopiva poikkeama suhteessa
PP:hen, joilla ne pystyttiin rajaamaan pois. Tunnistusehdot kerättiin toimilohkoon,
jota käytetään Main-ohjelmassa (kuva 34). Jos tunnistusehdot olisi kirjoitettu
Main-ohjelmaan, koodista olisi tullut epäselvempi. Eri materiaalien toimilohkot pysyvät tallessa omassa kansiossaan, josta niitä on helppo lisätä ohjelmaan tarvittaessa. Tunnistusehtoja muokattaessa riittää, että muutokset tehdään vain toimilohkoon eikä niitä tarvitse tehdä erikseen joka paikkaan, jossa toimilohko on käytössä.

KUVA 34. Toimilohko, jossa on polypropeenin tunnistusehtoja
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4.5.4 Paikoitus
PP:n tunnistusehtojen täyttyessä, toimilohkon lähtö muuttuu todeksi. Main-ohjelmassa toimilohkon lähtöön liitetty bMatch_1-muuttuja muuttuu todeksi, jolloin
Taulukointi-ohjelmassa sen hetkinen arvo muuttujasta iKierrostieto kirjoitetaan
muuttujaan alku_1. Tunnistuksen päättyessä bMatch_1 muuttuu epätodeksi ja
iKierrostieto kirjoitetaan muuttujaan loppu_1. Näillä tiedoilla voidaan laskea tunnistetun muovin keskipiste pituussuunnassa (kuva 35).

KUVA 35. Paikoitus ja keskipisteen laskenta
4.5.5 Puhallus
Paikoitus-ohjelmassa laskettua keskipistettä käytetään Puhallus-ohjelmassa.
Sen avulla voidaan laskea hetki, jolloin tunnistettu muovi on suuttimien kohdalla
puhallettavana. Keskipisteeseen lisätään iKierrostiedon arvo sekä pulssien
määrä tunnistushetkestä puhallukseen. Pulssien määrä muuttuu hihnan nopeuden mukaan, joten se on arvioitava uudelleen, jos nopeutta muutetaan. Puhallushetkelle laskettu arvo kirjataan Puhallus-ohjelmassa taulukkoon (kuva 36). Kun
iKierrostieto saavuttaa taulukkoon kirjatun arvon, eli tunnistettu muovi on suuttimen kohdalla, muovi puhalletaan pois hihnalta. Koska muoveja voidaan tunnistaa
useita ennen kuin edellinen tunnistettu muovi on ehditty puhaltaa pois, oli koodiin
lisättävä puskuri. Puhallushetket kirjataan taulukkoon kasvavalla indeksiluvulla
nollasta alkaen. Kun iKierrostieto vastaa taulukon ensimmäiseen soluun kirjattua
arvoa, taulukon toinen jäsen nostetaan ensimmäisen paikalle, kolmas nostetaan
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toisen paikalle ja niin edelleen. Samalla indeksistä vähennetään yksi, jotta taulukkoon ei jää tyhjää kohtaa, kun kirjataan seuraava arvo. Jos ohjausjärjestelmässä tapahtuu virhe eikä taulukon ylimmäinen jäsen poistu, vaikka sen puhallushetki on ohitettu, aloitetaan taulukointi alusta.

KUVA 36. Puhallushetkien taulukointi
4.5.6 Käyttöliittymä
Lajittelulaitteelle tehtiin käyttöliittymä, josta on helppo seurata toimintoja ja ohjata
kuljetinta (kuva 37). Kolme vihreää valoa ilmaisevat tunnistusta ja kolme keltaista
valoa ilmaisevat suuttimia. Valojen avulla laitteen toimintaa oli helppo seurata.
Laskurit kertovat tunnistuspuskurin koon eli kuinka monta kappaletta on tulossa
puhallukseen. Laskureiden alla olevat numerot kertovat tunnistuspisteiden tarkan
sijainnin.
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KUVA 37. Käyttöliittymä
4.6 Lajittelulaitteen toiminta
Kuljetinta ajettiin aluksi vaatimuslistassa määritellyllä 50 mm / s nopeudella,
mutta pian siirryttiin käyttämään nopeutta 500 mm / s, koska mitään estettä sille
ei ilmennyt. Tunnistus ja puhallus toimivat samalla tavalla suuremmallakin nopeudella. Polypropeenin lajittelua kokeiltiin ensin helpommilla muovikappaleilla,
kuten rahkapurkeilla ja niiden kansilla. Niiden lajittelu onnistui hyvin. Kun sekaan
laitettiin PE-LD-kalvoja, kuten kaupan pusseja ja pakkausmuovia, niiden huomattiin tunnistuvan virheellisesti polypropeeniksi. Kuvassa 38 on aseteltu muovikalvoja NIR-kameran kuvattavaksi, jotta ongelman syy löydettäisiin.

KUVA 38. PE-LD-kalvoja kuvattavana
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Kuvassa 39 on kuvan 38 tilanne NIR-kameran näkemänä. Kuvasta huomataan
spektrikäyrän olevan aivan erilainen, vaikka materiaali on sama. Ongelmat johtuivat siis kalvojen epäsäännöllisestä muodosta ja sen aiheuttamista heijastuksista. Kalvot ovat ongelmallisia myös, koska ne ovat läpinäkyviä. Kuljettimella yksinkertaisena kulkiessa kalvoa ei välttämättä tunnisteta tai se aiheuttaa väärän
tunnistuksen. Kalvojen aiheuttamia ongelmia onnistuttiin rajaamaan pois muokkaamalla tunnistustoimilohkoa. Koodiin lisättiin ehto, että käyrän loppupäässä lähekkäin olevien pisteiden erotus ei saa olla liian suuri. Tämä heikensi hieman
polypropeenin tunnistusta, mutta lopputulos oli parempi.

KUVA 39. Punainen ja vihreä käyrä ovat erilaisia violettiin käyrään verrattuna,
vaikka materiaali on sama
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Käytetyn tunnistusmenetelmän ongelmat tulevat hyvin ilmi kuvassa 39. Käyrän
vaihtelut pitää onnistua sulkemaan pois, mutta samalla on varottava rajaamasta
halutun käyrän muotoja pois. Käytössä ollut algoritmi toimii hyvin, jos muovit ovat
kovia eikä lajiteltavaksi tulee yllättäviä materiaaleja. Esimerkiksi PP:n ja PE-LD:n
erottelussa laitteeseen ei saa päästää pahvia, sillä se tunnistetaan polypropeeniksi. Roskien erottelu -koodi erottelee puun, pahvin ja paperin muoveista, mutta
mustat muovit tunnistetaan myös roskaksi. Koska musta ei heijasta valoa, sen
spektrikäyrä on kaikilla materiaaleilla erittäin matala ja lähes samanlainen, minkä
takia sitä ei tunnisteta muoviksi.
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5 YHTEENVETO
Opinnäytetyössä suunniteltiin ja toteutettiin koelaitteisto muovienlajittelujärjestelmästä. Työn tavoitteena oli valita tehokas lajittelumenetelmä ja todistaa sen toimivuus. Mekaniikkasuunnittelun ja ohjausjärjestelmän suunnittelun lisäksi työssä
tutkittiin erilaisia vaihtoehtoja lajittelumenetelmäksi, muovinkierrätystä yleisesti
sekä eri konenäkökameroiden soveltuvuutta muovien tunnistukseen ja paikoitukseen. Lajittelulaite koostuu kuljettimesta, tunnistus- ja paikoitusmenetelmästä
sekä lajittelumenetelmästä. Kuljettimella olevat muovit tunnistetaan NIR-kameralla ja lajitellaan puhaltamalla ne pois kuljettimelta.
Aluksi työn painotus oli ohjausjärjestelmän tekemisessä, mutta melko pian huomattiin, että ensin on suunniteltava laite, johon ohjausjärjestelmä tehdään. Opinnäytetyön aihe oli laaja ja työn aikana jouduttiin opettelemaan paljon uutta. Työhön kuului muun muassa automaatiota, mekaniikkasuunnittelua ja pneumatiikkaa. Jokaiseen aihealueeseen oli perehdyttävä huolellisesti, jotta onnistuttiin valitsemaan oikeat ratkaisut ja sopivat osat.
Ennen opinnäytetyötä minulla ei ollut aiempaa kokemusta ohjausjärjestelmistä
eikä konenäöstä, joten oli hienoa huomata, kuinka paljon uutta olen työn aikana
oppinut. Syksyllä työtä aloittaessani en ollut ollenkaan varma, saavuttaisiko työ
sille asetetut tavoitteet. Kevättä kohti mentäessä huomasin, että ongelmat alkoivat ratketa ja tulosta syntyä. Muovien lajittelun lisäksi opin paljon uutta myös muovinkierrätyksen vaiheista ennen lajittelua ja sen jälkeen.
Lopputuloksena syntyi toimiva prototyyppi, jolla todistettiin lajittelumenetelmän ja
Specimin NIR-kameran toimivuus muovinlajittelussa. Muovit onnistuttiin lajittelemaan, mutta täysin luotettavaksi muovien tunnistusta ei saatu. Täydellisen tunnistusalgoritmin kehittäminen vaatii monimutkaisia matemaattisia menetelmiä,
joiden soveltaminen ei kuulunut tämän työn aihepiiriin. Seuraava askel laitteen
jatkokehityksessä olisi tehdä parempi valaistus, jotta mittaustuloksista saadaan
tasalaatuisia. Silloin myös tunnistus toimisi nykyistä luotettavammin. Verkon voisi
korvata ohuilla hihnoilla, jolloin hihnojen väliä muuttamalla lajiteltavan materiaalin
minimikokoa voitaisiin säädellä. Siten kuljettimelta voitaisiin pudottaa pois liian
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pienet kappaleet, joihin puhaltamalla ei ehkä osuttaisi. Hihnat olisivat verkkoa
huoltovapaampia, niitä voitaisiin vaihtaa yksitellen eikä hihnapyöriä tarvitsisi kohdistaa samalla tavalla kuin hammasrattaita.
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