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Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tunnistaa pyörrevirtaerotteluun sopivia 

kierrätysmateriaaleja. Työ toteutetaan kirjallisuuskatsauksena uusimpien tieteellisten 

tutkimusten pohjalta. Pyörrevirtaerotin on kierrätysteollisuudessa käytetty laite, jonka avulla 

on tarkoitus erottaa ei-ferromagneettiset metallit pois muusta materiaalivirrasta. 

Kandidaatintyön tavoitteena on myös tunnistaa erotustehokkuuteen vaikuttavat tekijät. Työn 

taustalla on LUT-yliopiston Kuitukomposiittilaboratorion mahdollinen pyörrevirtaerottimen 

investointi.  Työhön on sisällytetty myös haastattelu, jossa haastatellaan kyseisen 

laboratorion professori Timo Kärkeä ja tutkijatohtori Ville Lahtelaa. 

 

Työssä tunnistetaan pyörrevirtaerottimen erotustehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä, joita ovat 

partikkelin ominaisuudet, laitteiston ominaisuudet ja parametrit. Johtamattomilla 

partikkeleilla eniten erotustehokkuuteen vaikuttavat partikkelin koko ja muoto. Johtavilla 

partikkeleilla näiden lisäksi vaikuttaa sähkönjohtavuuden ja tiheyden suhde. 

Pyörrevirtaerottimia on saatavilla erilaisilla magneettiroottoreille, joissa magneettiroottorin 

säde, magneettinapaparien määrä ja tyyppi vaihtelevat. Pyörrevirtaerottimen ominaisuudet 

tulee valita syötemateriaalin perusteella. Laitteiston parametrejä muuttamalla voidaan 

vaikutta erotustehokkuuteen. Materiaalin syöttönopeuden kasvatus heikentää 

erotustehokkuutta ja magneettikentän pyörimisnopeuden kasvatus parantaa sitä. 

Erotustehokkuus on siis riippuvainen monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta. 

 

Pyörrevirtaerotin soveltuu käyttötarkoitukseltaan esimerkiksi alumiinitölkkien erotteluun 

lasista, ei-ferromagneettisten metallien erottamiseen rakennusjätteestä ja pohjatuhkasta. 

Saatavilla olevien tutkimusten perusteella pyörrevirtaerotin soveltuu myös murskatun SER-

jätteen erotteluun. Parhaiten ei-ferromagneettista metalleista erottuu alumiini, sen korkean 

sähkönjohtavuuden ja tiheyden suhteen ansiosta.   
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The aim of this bachelor’s thesis is to identify recycled materials suitable for eddy current 

separation. The thesis is carried out as a literature review based on the latest scientific 

research. An eddy current separator is used in the recycling industry to separate non-

ferromagnetic metals from other material flows. The aim of the this thesis is also to identify 

the factors influencing the separation efficiency. The thesis is based on the possible 

investment of an eddy current separator in the Fiber Composite Laboratory of LUT 

University. The thesis also includes an interview with Professor Timo Kärki and 

Postdoctoral Researcher Ville Lahtela. 

 

The bachelor’s thesis identifies the factors influencing the separation efficiency of the eddy 

current separator, which are the properties of the particle, the properties and parameters of 

the separator. The separation efficiency of non-conductive particles is most affected by the 

size and shape of the particles. In addition to these, conductive particles are affected by the 

ratio of electrical conductivity to density. Eddy current separators are available with different 

types of magnetic rotors, where the radius of the magnetic rotor, the number and type of 

magnetic pole pairs vary. The characteristics of the eddy current separator should be selected 

based on the material to be separated. By changing the parameters of the separator, the 

separation efficiency can be affected. Increasing the feed rate of the material reduces the 

separation efficiency and increasing the rotational speed of the magnetic field improves it. 

The separation efficiency thus depends on the combined effect of many different factors. 

 

The eddy current separator is suitable for example, for separating aluminum cans from glass, 

for separating non-ferromagnetic metals from construction waste and bottom ash. Based on 

the available studies, the eddy current separator is also suitable for the separation of crushed 

electronic waste. Aluminum stands out best from non-ferromagnetic metals, due to its high 

electrical conductivity and density ratio.  
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

Al Alumiinin kemiallinen merkki (latinaksi. Aluminium) 

Bm  Magneettivuon tiheys magneettirummun pinnalla [T] 

Br  Magneettikentän magneettivuon tiheys [T] 

Cu Kuparin kemiallinen merkki (lat. Cuprum) 

Fr
C Voima ympyrän muotoisen partikkelin ja magneettikentän välillä [N] 

Fr
R

  Voima suorakulmaisen partikkelin ja magneettikentän välillä [N] 

Fr
T Voima kolmion muotoisen partikkelin ja magneettikentän välillä [N] 

G Partikkeliin vaikuttava painovoima [N]  

k  Magneettinapaparien määrä magneettiroottorissa  

R  Magneettiroottorin säde [m] 

Sm  Partikkelin puoleisen magneettialueen tilavuus [m3]  

Sp  Partikkelin maksimi poikkipinta-ala vaakatasossa [m2] 

V  Partikkelin tilavuus [m3] 

 

α0  Partikkelin lähtökulma 

γ  Materiaalin johtavuus [S/m] 

δ  Partikkelin muotokerroin pyörrevirtaerottelussa 

υ Materiaalin syöttönopeus [m/s] 

ωm  Magneettiroottorin pyörimisnopeus [rpm] 

ωf Materiaalin syöttönopeus [rpm] 

 

CS Can Sorter, Pyörrevirtaerotin alumiinitölkkien erotukseen 

ECS Eddy current separator, pyörrevirtaerotin 

EDX Electrodynamic sorting, sähködynaaminen erotin 

HIC High-Intensity Concentric, Korkean intensiteetin konsentrinen 

pyörrevirtaerotin 

HIE High-Intensity Eccentric, Korkean intensiteetin eksentrinen pyörrevirtaerotin 

LFP-akku Lithium iron phosphate battery, Litium-rautafosfaattiakku 

R Type Pyörrevirtaerotinmalli yli 20 mm kokoisille partikkeleille 

SER Sähkö- ja elektroniikkaromu 

WEEE Waste Electrical & Electronic Equipment, Sähkö- ja elektroniikkaromu 
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eksentrinen  epäkeskinen 

ferromagneettinen aine vahvistaa ulkoista magneettikenttää 

konsentrinen  samankeskinen 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tässä kandidaatintyössä tehdään saatavilla olevien tutkimusten ja kirjallisuuden perusteella 

kirjallisuuskatsaus pyörrevirtaerottimesta ja siihen soveltuvista kierrätysmateriaaleista. 

Pyörrevirtaerotus on jo pitkään tiedossa ollut prosessi, jota hyödynnetään 

pyörrevirtaerottimissa. Pyörrevirtaerotin on kierrätysteollisuudessa käytetty laite, jonka 

avulla on tarkoitus erottaa ei-rautametallit muusta materiaalivirrasta. Kuvassa 1 on esitetty 

esimerkki pyörrevirtaerotinlaitteesta. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Työn tausta ja tavoitteet 

Tämä kandidaatintyö tehdään LUT-yliopiston konetekniikan osaston 

Kuitukomposiittilaboratoriolle. Työssä tutkitaan pyörrevirtaerotinta ja sen 

erotustehokkuutta eri materiaalien välillä. Työn tavoitteena on tunnistaa mitkä 

kierrätysmateriaalit sopivat parhaiten pyörrevirtaerotteluun ja millä tarkkuudella 

pyörrevirtaerotin kykenee erottelemaan materiaaleja. Työssä tunnistetaan lisäksi 

pyörrevirtaerottimen erotustehokkuuteen vaikuttavat tekijät. 

 

Työn taustalla on ajatus pyörrevirtaerottimen hankinnasta Kuitukomposiittilaboratorioon 

tulevaisuudessa. Työn tarkoituksena on helpottaa laitehankinnan tekemistä, sillä työn avulla 

voidaan arvioida, soveltuuko pyörrevirtaerotin laboratorioon saapuvien jätteiden erotteluun. 

Lisäksi työssä esitellään muutamia pyörrevirtaerotinmalleja, jonka avulla pystytään 

helpottamaan valintaa eri laitemallien välillä. Pyörrevirtaerottimesta ei ole saatavilla 

suomeksi vastaavanlaista kirjallisuuskatsausta kuin tässä kandidaatintyössä esitetään. 

Kandidaatintyön avulla voidaan näin ollen lisätä tietoisuutta pyörrevirtaerottimista ja niiden 

Kuva 1. Pyörrevirtaerotin (Bunting Magnetics 2020). 
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soveltuvuudesta eri materiaalien lajitteluun. Tässä kandidaatintyössä suoritetun 

kirjallisuuskatsauksen pohjalta voidaan helpottaa mahdollista laitehankintaa. Työtä voidaan 

pitää siis merkittävänä ympäristöystävällisestä ja taloudellisesta näkökulmasta katsottuna, 

sillä jätteiden lajittelu on tärkeää ympäristön takia ja lajittelun seurauksena materiaaleja 

saadaan kerättyä talteen ja hyötykäytettyä tulevaisuudessa. 

 

1.2 Tutkimuskysymykset 

Kandidaatintyön tutkimusongelmana on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

• Miten tarkasti pyörrevirtaerotin pystyy erottelemaan eri materiaaleja? Työssä 

tutkitaan esimerkiksi, millä tarkkuudella pyörrevirtaerotin erottelee metallit muovin 

seasta. 

• Miten materiaalien ominaisuudet vaikuttavat erotustehokkuuteen? Tunnistetaan 

materiaalin ja sen ominaisuuksien vaikutus erotustehokkuuteen. 

• Miten pyörrevirtaerotin lajittelee eri materiaalit? Tarkastellaan, mihin 

erotteluprosessi perustuu ja kuinka erotus tapahtuu. 

• Miten laitteen parametrit vaikuttavat erottelutehokkuuteen? Tunnistetaan 

esimerkiksi, miten materiaalin syöttönopeus ja magneettiroottorin pyörimisnopeus 

vaikuttavat erottelun lopputulokseen.  

 

1.3 Työn rajaus ja tutkimusmetodit 

Tässä kandidaatintyössä keskitytään pyörrevirtaerotteluun, jossa erotellaan ei-

ferromagneettisia metalleja muusta materiaalivirrasta, sillä ferromagneettiset metallit 

erotellaan lähes aina magneettisella erottelulla ennen pyörrevirtaerotinta (Smith et al. 2019, 

s. 149-159). Pyörrevirtaerottimen erotustehokkuuteen liittyvät yhtälöt esitetään tässä 

kandidaatintyössä valmiiksi johdettuina kaavoina, eikä niiden johtamista käydä läpi teorian 

monimutkaisuuden vuoksi. Ei-ferromagneettisten metallien tarkastelu rajataan yleisimpiin 

metalleihin kandidaatintyö rajallisen laajuuden takia. Vaikka kandidaatintyön on tarkoitus 

toimia tietopakettina mahdollisen laitehankinnan tukena, ei työssä tulla esittämään kuin 

satunnaisia laitemalleja. Pyörrevirtaerottimia on käytetty jo pitkään, mutta niistä on 

saatavilla vain rajallinen määrä kirjallisuutta ja tutkimuksia. Tässä kandidaatintyössä 

toteutettava kirjallisuuskatsaus pohjautuu uusimpiin tutkimuksiin pyörrevirtaerottimista ja 

niiden erottelutehokkuudesta. Pääteoria laitemallien takana ei ole muuttunut viime 

vuosikymmeninä ja nykyinen pyörrevirtaerotin on vakiinnuttanut paikkansa markkinoilla.  
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

 

Tässä kappaleessa tarkastellaan kandidaatintyössä käytettyjä tutkimusmenetelmiä. Lisäksi 

kappaleessa tutustutaan tiedonhakumenetelmiin ja lähteiden valintakriteereihin. Myös 

työhön sisällytetyn haastattelun luonne esitellään yksityiskohtaisesti. 

 

2.1 Kirjallisuuskatsaus 

Tässä kandidaatintyössä tehtiin kirjallisuuskatsaus pyörrevirtaerottimen toiminnasta ja 

pyörrevirtaerottimeen soveltuvista kierrätysmateriaaleista. Kirjallisuuskatsauksessa 

tunnistettiin pyörrevirtaerottimen toimintaperiaate, erotustehokkuuteen vaikuttavat tekijät ja 

yleisimmät kierrätysmateriaalit pyörrevirtaerottelussa. Kirjallisuuskatsaus toteutettiin 

systemaattisena kirjallisuuskatsauksena eli työssä pyrittiin esittämään saatavilla olevien 

tutkimusten oleellisimmat sisällöt.  

 

2.2 Tiedonhaku ja lähteet 

Tiedonhaku alkoi tutkimusongelman määrittämisellä, jonka pohjalta luotiin 

tutkimuskysymyksiä. Ongelmaa lähdettiin selvittämään hakemalla tietoa Lappeenrannan 

tiedekirjaston LUT FINNA -hakupalvelusta ja hyödyntäen sieltä löytyviä yliopistolle 

lisensoituja kansainvälisiä e-aineistoja. Lähteiden haussa keskityttiin lähteiden 

korkeatasoisuuteen, etsimällä vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita. Tieteellisten lähteiden 

tukena käytettiin kaupallisia lähteitä tutkittaessa erilaisia pyörrevirtaerotinsovelluksia. 

Työhön sisällytettiin myös pääkohdat pyörrevirtaerottimien kehityksestä kappaleessa 3.4, 

joka toteutettiin hyödyntämällä Smithin (Smith et al. 2019, s. 149-159) tekemää kattavaa 

historiallista katsausta. Lähteiden korkeatasoisuuden lisäksi, kandidaatintyössä lähteiden 

luotettavuuden takaamiseksi, lähteet valittiin vertailemalla eri tekijöiden tutkimuksia 

toisiinsa ja luomalla niistä kattava yhtenäinen kokonaisuus.  

  

2.3 Haastattelu 

Kandidaatintyötä varten toteutettiin myös haastattelu, jossa haastateltiin LUT-yliopiston 

konetekniikan Kuitukomposiittilaboratorion professori Timo Kärkeä ja samaisen 

laboratorion tutkijatohtori Ville Lahtelaa. Haastattelu toteutettiin puolistrukturoituna 

teemahaastatteluna, eli haastattelun aihepiirit oli ennakkoon suunniteltuja. Haastattelun 
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tukena toimi haastattelijan ennakkoon luoma kysymyslista, joka ohjasi haastattelun suuntaa, 

mutta ei asettanut sille selkeitä raameja. Alun perin haastattelu oli tarkoitus toteuttaa 

perinteisenä ”face-to-face” -haastatteluna, mutta maailmalla vallitsevan Covid-19 -

pandemian seurauksena, haastattelu toteutettiin Microsoft Teams -ympäristössä viikolla 

18/2020. Haastattelu nauhoitettiin, jonka lisäksi siitä tehtiin muistiinpanoja. Nauhoituksen 

ja muistiinpanojen pohjalta haastattelusta tehtiin tiivistelmä osaksi tätä kandidaatintyötä. 

Haastattelun tarkoitus oli selvittää, millaiseen käyttöön Kuitukomposiittilaboratorio on 

pyörrevirtaerotinta miettinyt ja mitä vaatimuksia se on asettanut laitteistolle. Tässä 

kandidaatintyössä suoritetun kirjallisuuskatsauksen perusteella arvioidaan hankinnan 

kannattavuutta suunniteltuun ympäristöön. Tarkemmat tiedot haastattelusta on saatavilla 

Liitteessä I. 
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3 PYÖRREVIRTAEROTIN 

 

 

Tässä kappaleessa esitellään pyörrevirtaerottimen toimintaperiaate. Lisäksi tutustutaan 

tyypillisen pyörrevirtaerottimen kokoonpanoon ja käyttökohteisiin. Kappaleessa esitellään 

myös pyörrevirtaerottimen kehityksen kaari aina 1800-luvun alusta nykypäivän sovelluksiin 

asti. Lisäksi tutustutaan lyhyesti sähködynaamisen erottimeen, jonka tutkimukset ovat viime 

vuosina lisääntyneet pyörrevirtaerottimen rinnalla. 

 

3.1 Pyörrevirtaerotus  

Pyörrevirtaerotus on prosessi, jota käytetään kierrätysteollisuudessa erottelemaan ei-

ferromagneettiset metallit muusta materiaalista. Prosessi perustuu muuttuvaan 

magneettikenttään ja sen synnyttämään sähkövirtaan, ja materiaalien sähkönjohtavuuteen. 

Sähkövirta aiheuttaa kenttään saapuvien metallien pinnan elektroneissa pyörremäistä 

liikettä, jota kutsutaan pyörrevirraksi. Pyörrevirrat synnyttävät ympärilleen oman 

magneettikentän, joka hylkii pyörrevirtaerottimen omaa magneettikenttää, samalla erottaen 

materiaalit. (Ruan et al. 2017, 84-90; Smith et al. 2019, s. 149-159.) Pyörrevirtaerotuksen 

avulla voidaan erottaa ei-ferromagneettiset metallit esimerkiksi muovin, kumin ja lasin 

joukosta. Lisäksi sen avulla saadaan eroteltua jopa ei-ferromagneettisia metalleja toisistaan. 

(Nagel 2018, s. 277-285.) Erotusprosessi on tekniikaltaan ympäristöystävällinen, sillä siinä 

ei synny jätevesiä, ilmansaasteita tai kiinteää jätettä. Huolimatta laitteiston 

ympäristöystävällisyydestä, pyörrevirtaerotus ei ole kovinkaan monelle tuttu 

erotustekniikka. (Ruan et al. 2014, s. 109-116.) 

 

3.2 Pyörrevirtaerottimen rakenne 

Pyörrevirtaerottimen tyypillinen kokoonpano on esitelty Kuvassa 2. Tavallisesti 

pyörrevirtaerotin (ECS) koostuu hihnakuljettimesta, jonka päässä hihnarummun sisällä 

pyörii moninapainen magneettiroottori. Roottorin sisällä plus- ja miinusnavat on asetettu 

niin, että navat ovat vuoron perään ulkopinnalla, kuten Kuvassa 3 on tarkemmin esitetty. 

Magneettiroottori pyörii nopeasti, synnyttäen ympärilleen muuttuvan magneettikentän. 

(Smith et al. 2019, s. 149-159.)  
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Tyypillisesti materiaalivirta saapuu kuljetinhihnalle täristimeltä, jonka avulla se saadaan 

levitettyä tasaisesti hihnalle yksikerroksiseksi patjaksi. Pyörrevirtaerottelun toimivuuden 

kannalta se on tärkeää ja siitä syystä täristin on usein leveämpi kuin hihnakuljetin. Kun 

materiaalivirta saapuu magneettiroottorin synnyttämän magneettikentän vaikutuspiiriin, ei-

ferromagneettiset metallit lentävät hylkivän voiman seurauksena mekaanisen jakajan yli ja 

muu materiaali tipahtaa hihnakuljettimen reunalta alas painovoiman vaikutuksesta. (Smith 

et al. 2019, s. 149-159; Vimelco 2018.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Tyypillinen pyörrevirtaerottimen rakenne. Mukaillen: (Smith et al. 2019, s. 149-

159). 

Kuva 3. Magneettiroottori, jossa magneettien pohjois- (N) ja etelä- (S) -napa ovat 

vuorotellen pinnalla. Mukaillen: (Nagel 2018, s. 277-285). 
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3.3 Teoria toimintaperiaatteen takana 

Pyörrevirtaerotus voi kuulostaa yksinkertaiselta prosessilta käytännössä, mutta 

todellisuudessa teoria, johon prosessi perustuu, on monimutkainen. Kuljetinhihnan päässä 

sijaitseva magneettinen rumpu sisältää magneettisauvoja, jotka on sijoitettu niin, että 

vuorotellen magneettien S-napa ja N-napa ovat ulkopinnalla, kuten Kuvassa 3 esitettiin 

(Ruan et al. 2014, s. 109-116.) Magneettiroottori, joka pyörii tyypillisesti nopeudella 2000-

3000 rpm ja synnyttää ympärilleen muuttuvan magneettikentän (Rahman & Bakker 2013, s. 

1418-1424). Ajan suhteen muuttuva magneettikenttä indusoi sähkökentän Faradayn 

sähkömagneettisen induktiolain (Kaava 1) mukaisesti (Smith et al. 2019, s. 149-159): 

 

𝛁 ×  𝚬 =
𝜕Β

𝜕𝑡
 ,  (1) 

 

missä E on sähkökenttä ja B on magneettivuon tiheys. 

   

Kaava kertoo, että magneettivuon tiheyden muutos ajan suhteen synnyttää sähkökentän. Kun 

johtava partikkeli, kuten alumiini- tai kuparipartikkeli saapuu muuttuvan magneettikentän 

vaikutusalueelle, tapahtuu partikkeleiden pinnan elektroneissa pyörremäistä liikettä, jota 

kutsutaan pyörrevirraksi (engl. eddycurrent). (Smith et al. 2019, s. 149-159.) 

Magneettikentän suunta muuttuu jatkuvasti magneettiroottorin pyörimisen vuoksi ja sen 

seurauksena myös pyörrevirtojen suunta muuttuu. Pyörrevirrat pyrkivät vastustamaan 

muutosta indusoimalla ympärilleen uuden magneettikentän, jonka suunta muuttuu myös 

jatkuvasti. Kaksi magneettikenttää ovat samansuuntaisia ja niiden välille syntyy toisiaan 

hylkivä voima, jota kutsutaan Lorenzin voimaksi. Käytännössä suhteellinen liike 

pyörrevirtojen ja magneettikentän välillä synnyttää tämän voiman. Lorenzin voima on 

sähköisen ja magneettisen voiman yhdistelmä, joka ohjaa ei-ferromagneettiset 

metallipartikkeleja pois muun materiaalin seasta. (Ruan & Xu 2016, s. 745-760; Smith et al. 

2019, s. 149-159.) Lenzin lain mukaisesti, indusoitunut magneettikenttä on samansuuntainen 

alkuperäisen magneettikentän kanssa. Magneettikenttien välille syntyy myös 

puoleensavetävä voima, joka aiheuttaa ei-ferromagneettisissa partikkeleissa 

vaakasuuntaisen liikkeen. Pyörrevirtaerottimen synnyttämä ”pyörrevirtavoima” on siis 

hylkivän ja puoleensavetävän voimien resultantti. (Ruan et al.  2011, s. 696-702.) 
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Kun ei-ferromagneettinen metallipartikkeli lähestyy magneettista rumpua, kasvaa Lorenzin 

voima suuremmaksi kuin partikkeliin vaikuttava painovoima G ja partikkeli irtoaa 

kuljetinhihnan pinnasta Kuvan 4 mukaisesti pisteessä (x0, y0). Kuljetinhihnan pinnalla 

puoleensavetävää voimaa, eli pyörrevirtavoiman vaakasuoraa komponenttia vastustaa 

hihnan kitkavoima, mutta partikkelin noustua ilmaan se saa vaakasuoran komponentin 

ansiosta eteenpäin suuntautuvan liikkeensä. Lopulta Lorenzin voima vähenee ja partikkeli 

poistuu magneettikentän vaikutusalueelta pisteessä (x2, y2), tipahtaen vaakasuuntaisesta 

liikkeestä painovoiman G vaikutuksesta alas. (Ruan & Xu 2016, s. 745-760.) 

Rautametalleihin eli ferromagneettisiin metalleihin vaikuttava magneettinen vetovoima on 

suurempi kuin Lorenzin voima, jonka takia rautametallit erotellaan aina magneettisella 

erottelulla ennen pyörrevirtaerottelua (Nagel 2018, s. 277-285; Smith et al. 2019, s. 149-

169). 

 

  

Pyörrevirtaerottimen toimintaa on pyritty parantamaan tietokonesimulaatioiden ja 

analyyttisten lausekkeiden avulla. Magneettikentän voimakkuuden ymmärtäminen on 

kuitenkin ollut yksi monista haasteista, jotka ovat vaikeuttaneet analyyttisten lausekkeiden 

Kuva 4. Ei-metallisten partikkeleiden ja ei-ferromagneettisten metallien lentoradat 

pyörrevirtaerottelussa. Mukaillen: (Ruan et al. 2014, s. 109-116). 
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muodostamisessa.  (Nagel 2018, s. 277-285.) Vuonna 2011 Ruan kehitti analyyttiset 

lausekkeet, joiden avulla saatiin laskettua partikkeleita vastustava voima ympyrän, 

suorakulmion ja kolmion muotoisille partikkeleille. Nämä analyyttiset lausekkeet on esitetty 

alla (Kaavat 2-4). Analyyttisten lausekkeiden avulla lasketut tulokset vastasivat hyvin 

kokeellisia tuloksia (Ruan & Xu 2011b, s. 307-313.) 

 

𝐹𝑟𝐶 =  
𝐵𝑟𝑘(𝜔𝑚𝑅−𝜐)γV𝑆𝑝𝐵𝑚𝑆𝑚

16𝜋3𝑅3  ×  
1

(𝑠𝑒𝑐 𝛼0− 1)2  (2) 

 

𝐹𝑟𝑅 =  
𝐵𝑟𝑘(𝜔𝑚𝑅−𝜐)γV𝑆𝑝𝐵𝑚𝑆𝑚𝛿𝑅

16𝜋2𝑅3  ×  
1

(𝑠𝑒𝑐 𝛼0− 1)2  (3) 

 

𝐹𝑟𝑇 =  
𝐵𝑟𝑘(𝜔𝑚𝑅−𝜐)γV𝑆𝑝𝐵𝑚𝑆𝑚𝛿𝑇

16𝜋2𝑅3  ×  
1

(𝑠𝑒𝑐 𝛼0− 1)2  (4) 

 

Edellä esitetyt mallit ottavat huomioon voiman syntyyn ja sitä kautta erotustehokkuuteen 

vaikuttavat tekijät (Ruan & Xu 2011b, s. 307-313.; Ruan & Xu 2016, s. 756-760) 

 

Bm   magneettivuon tiheys magneettirummun pinnalla [T] 

Br   kentän magneettisen vuon tiheys [T] 

Fr
C

   voima ympyrän muotoisen partikkelin ja magneettikentän välillä [N] 

Fr
R

   voima suorakulmaisen partikkelin ja magneettikentän välillä [N] 

Fr
T

   voima kolmion muotoisen partikkelin ja magneettikentän välillä [N] 

k   magneettinapaparien määrä magneettiroottorissa 

R   magneettiroottorin säde 

Sm   partikkelin puoleisen magneettialueen tilavuus [m3] (Kuva 5) 

Sp   partikkelin maksimi poikkipinta-ala vaakatasossa [m2] (Kuva 5) 

V   partikkelin (suorakulmio/kolmio) tilavuus [m3] 

γ   materiaalin johtavuus [S/m] 

δ   partikkelin muotokerroin pyörrevirtaerottelussa 

ωm   magneettiroottorin pyörimisnopeus [rpm] 

α0   partikkelin lähtökulma 
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Kuten voidaan huomata, pyörrevirtaerotusprosessin ymmärtäminen sisältää paljon 

matemaattisia haasteita. Ymmärtämällä erotteluun vaikuttavat tekijät, voidaan tekniikka 

optimoida paremmin teolliseen käyttöön tulevaisuudessa (Nagel 2018, s. 277-285). 

Tarkemmin pyörrevirtaerottimen erotustehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä käsitellään 

kappaleessa 4. 

 

3.4 Pyörrevirtaerottimen kehitys  

Vuonna 2019 Smith teki kattavan historiallisen katsauksen pyörrevirtaerottimien 

kehityksestä. Tässä kappaleessa käsitellään merkittävimpiä mullistuksia 

pyörrevirtaerottimien kehityksen historiassa hyödyntäen Smithin tekemää historiallista 

katsausta. Vuonna 1824 raportoitiin ensimmäisistä pyörrevirroista François Aragon 

toimesta. Seuraava merkittävä asia tapahtui vuonna 1834, kun Heinrich Lenz julisti lain, 

jonka mukaan indusoitunut virta luo magneettikentän, joka vastustaa alkuperäistä 

magneettikenttää. (Smith et al. 2019 s. 149-159.) Lenzin laki tunnetaan nykyäänkin ja se on 

tärkeänä pohjana pyörrevirtaerottimen toiminnan ymmärtämisellä. 

 

Ensimmäiset muuttuvaan magneettikenttään perustuvat pyörrevirtaerottimet esiteltiin 

vuonna 1889. Tasavirtaan kytketyt mallit perustuivat pyörivään sähkömagneettiin, kun 

vaihtovirtamalleissa käytettiin kiinteää sähkömagneettia. Seuraavana vuosisatana 

patentoitiin paljon malleja, joissa oli hyödynnetty muuttuvan magneettikentän vaikutusta 

metallihiukkasiin. Vuonna 1975 alettiin miettimään kestomagneettien hyödyntämistä 

poistamaan ei-ferromagneettiset metallit muusta jätteestä. Neljän vuoden päästä esiteltiin 

kahdenlaisia pyörrevirtaerotinmalleja, joissa oli hyödynnetty kestomagneetteja 

pyörrevirtojen synnyttämiseksi. Mallit oli suunniteltu 1-5 mm:n kokoisille partikkeleille, 

erottamaan alumiinipartikkelit muovista. Toisessa mallissa kestomagneetit oli kiinnitetty 

Kuva 5. Pyörrevirtaerottelussa olevan partikkelin maksimipoikkipinta-ala vaakatasossa 

ja partikkelin puoleisen magneettialueen tilavuus. Mukaillen: (Ruan et al. 2017, s. 84-90). 
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kahteen pyörivään kiekkoon, joita pyöritettiin suurella nopeudella. Erottelu tapahtui 99 %:n 

tarkkuudella, mutta materiaalin syöttönopeus oli varsin matala, sillä jätettä eroteltiin vain 

9,5 kg / h. (Smith et al. 2019 s. 149-159.) 

 

Pyörrevirtaerottimien kehitys jatkui ja vuonna 1998 Zhang esitteli pyörivään rumpuun 

perustuvan mallin. Vuosina 1997-1998 kehitettiin myös matemaattisia malleja simuloimaan 

3-30 mm kokoisten alumiini- ja kuparipartikkelin lentorataa. Näiden matemaattisten mallien 

avulla saatiin tehtyä johtopäätöksiä koon, muodon ja johtavuuden vaikutuksesta partikkelien 

lentorataan. Zhang tutki alumiinin talteenottoa elektroniikkaromusta, jolloin erottelu 

tapahtui 85 %:sti, syöttönopeuden ollessa 18 kg/h. (Smith et al. 2019 s. 149-159.) 

 

Uuden vuosituhannen alussa suunniteltiin useita erilaisia pyörrevirtaerottimia. Yhdessä 

mallissa pyörivä rumpu oli sijoitettu syöttömateriaalin yläpuolella hihnan päähän. Vuonna 

2001 kehitettiin malli, jossa magneettikiekko pyöri vaakatasossa hihnan alapuolella. 

Erottelutehokkuus tällä mallilla lähenteli perinteistä mallia, jossa magneettiroottori on 

pystysuorassa, lisäksi laitekustannukset olivat vaakatason mallissa pienemmät. 

Haittapuolena vaakatasossa olevan magneettiroottorin mallissa oli kuitenkin, että 

erotteluprosessi tuli toistaa useaan otteeseen. Seuraavana vuonna julkaistussa mallissa 

magneetti koostui pyörivän roottorin sijaan paikallaan olevasta kelasta. Vuosikymmenen 

aikana tutkittiin myös märkäsyöttöä perinteisellä pyörrevirtaerottimella, jolloin huomattiin, 

että pienet partikkelit tarttuivat helposti hihnaan kiinni. Materiaalivirta koostui 2-6 mm:n 

kokoisista partikkeleista, joka sisälsi kiviä, lasia ja noin 3 % ei-rautametalleja (alumiini, 

kupari, sinkki, messinki ja lyijy). Syöttönopeuden ollessa 4 t / h, saatiin alumiini eroteltua 

yli 95% prosentin tarkkuudella. (Smith et al. 2019 s. 149-159.) Lähes kaikki uusimmat 

tutkimukset ovat keskittyneet vuonna 1998 kehitettyyn malliin, joka tunnetaankin nykyisin 

perinteisenä pyörrevirtaerottimena. Vuonna 2011 kehitettiin laskentamalleja vastustavien 

voimien pohjalta, joiden avulla saatiin arvioitua erottelutehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä. 

Nämä laskentamallit esitettiin tässä kandidaatintyössä kappaleessa 3.3. 

 

3.5 Tämänhetkiset sovellukset 

Perinteisestä pyörrevirtaerottimesta on saatavilla magneettiroottoriltaan kahden tyyppistä 

mallia, eksentristä ja konsentrista. Eksentrisessä eli epäkeskisessä (Kuvassa 6 vasemmalla) 

mallissa magneettiroottorin magneettinavat on sijoitettu niin, että magneettinapojen paikkaa 



20 

 

voidaan muuttaa eri syötemateriaalien välillä. Tällöin magneettikenttä saadaan muodostettua 

haluttuun kohtaan. Konsentrisessa (Kuvassa 6 oikealla) eli samankeskisessä mallissa 

magneettinavat ovat kiinteästi kiinni magneettiroottorissa, eikä niitä voida säätää. (Wang et 

al. 2013, s. 242-248.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samankeskisten mallien ongelmana on kuumentuminen, sillä jos materiaalivirtaan on jäänyt 

rautametalleja, ne tarttuvat kiinni kuljetinhihnaan, sillä magneettikenttä vaikuttaa koko 

magneettiroottorin kehällä. Magneettiset metallipartikkelit kuumentuvat pyörrevirtojen 

seurauksena, kuten induktioliedessä, lopulta palaen suojauksen läpi ja aiheuttaen vahinkoa 

laitteistolle. Tästä syystä, samankeskisten mallien kanssa tulee olla tarkkana, ettei 

materiaalivirta sisällä rautametalleja ja aiheuta radikaalisesti laitteiston käyttöiän 

lyhentymistä. (Goudsmit Magnetics 2020.) Samankeskisten mallien ongelmana on myös, 

että magneettikentän vaikutus alkaa liian aikaisin, jolloin ei-ferromagneettiset metallit 

poistuvat magneettikentästä liian nopeasti ja niiden lentorataan on vaikea vaikuttaa. 

Epäkeskisten mallien etuna on, että magneettikenttä muodostuu vain tiettyyn kohtaan 

kehällä, jolloin voidaan myös varmistaa, että magneettikentän vaikutus on suurimmillaan 

erotushetkellä. (Steinert 2020.) Magneettikentän vaikuttaessa vain tietyssä kohdassa, eivät 

magneettiset metallit kiinnity kehän ympärille, jolloin laitteiston kuluminen minimoituu. 

Epäkeskisessä mallissa magneettiroottorin paikkaa voidaan muuttaa, jolloin voidaan 

kontrolloida magneettikentän sijaintia ja sitä kautta vaikuttaa ei-ferromagneettisten 

metallien irtoamishetkeen hihnasta. (Goudsmit Magnetics 2020.) 

 

Laitevalmistajilla on tarjolla laaja valikoima erikokoisia ja hintaisia pyörrevirtaerottimia. 

Tarjolla on erilaisia variaatioita ja ominaisuuksia, mutta kaikki laitemallit pohjautuvat 

perusperiaatteeltaan tyypilliseen pyörrevirtaerottimeen, joka esiteltiin kappaleessa 3.2. 

Kuva 6. Eksentrinen eli epäkeskinen (vas.) ja konsentrinen eli samankeskinen 

(oik.) magneettiroottori (Wang et al. 2013, s. 242-248). 
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(Smith et al. 2019 s. 149-159.) Mallien ominaisuudet riippuvat siitä, mihin tarkoitukseen 

pyörrevirtaerotinta on suunniteltu. Bunting Europe tarjoaa esimerkiksi konsentrisia ja 

eksentrisiä malleja, jotka soveltuvat erikokoisille partikkeleille:  

• Korkean intensiteetin konsentrinen (HIC)-pyörrevirtaerotin, joka soveltuu hyvin alle 

3 mm:n kokoisille ei-ferromagneettisille metalleille. 

• Korkean intensiteetin eksentrinen (HIE)-pyörrevirtarotin, joka soveltuu hyvin alle 10 

mm:n kokoisille ei-ferromagneettisille metalleille 

• R -tyypin (R Type) -pyörrevirtaerotin, joka soveltuu yli 20 mm:n kokoisille ei-

ferromagneettisille metalleille 

• Can Sorter (CS) -pyörrevirtaerotin, joka on suunniteltu alumiinitölkkien erotteluun 

(Bunting Europe 2019.) Can Sorter -malli on esitetty kuvassa 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyseisten mallien magneettiroottorien halkaisija, magneettinapojen määrä ja laitteen koko 

eroavat toisistaan. Bunting Europe tarjoaa myös suosituksen laitemallien valintaan, riippuen 

partikkelien koosta, ja materiaalivirrasta, josta ei-ferromagneettisia metalleja halutaan 

erotella. Taulukossa 1 esitellään Bunting Europen laitemallisuositukset eri 

syötemateriaaleille ja partikkeleiden maksimisyöttönopeudet. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Bunting Europen Can Sorter (CS) -pyörrevirtaerotin alumiinitölkeille 

(Bunting Europe 2019). 



22 

 

 

 

 

3.6 Käyttökohteet 

Pyörrevirtaerotin on aina ollut yksi kierrätysteollisuuden käytetyimmistä laitteista. Viime 

vuosikymmenenä teknologian kehityksen myötä pyörrevirtaerottimen tehokkuus, 

talteenottoaste ja suorituskyky ovat kehittyneet merkittävästi. (Mining Media International 

2017, s. 39.) Kierrätysteollisuudessa erilaisia pyörrevirtaerotinmalleja käytetään esimerkiksi 

alumiinikorkkien poistossa lasijätteestä, ei-ferromagneettisten metallien poistamiseen 

kuonasta jätteenpolttolaitoksissa, saranoiden ja puun erottelussa, elektroniikkajätteen 

lajittelussa ja kaivinkoneiden metalliosien poistamiseen kaivos- ja mineraalivirroista 

(Goudsmit Magnetics 2020). Lisäksi pyörrevirtaerotin soveltuu hyvin myös 

rakennuspurkujätteen ja kiinteän yhdyskuntajätteen erotteluun (Steinert 2020). 

Pyörrevirtaerotinta käytetään lisäksi automurskauslaitteissa (Nagel et al. 2020, s. 258-264). 

 

Vaikka pyörrevirtaerottimet ovat viime vuosikymmenenä kehittyneet valtavasti ja niiden 

suunnittelu on mennyt eteenpäin, on edelleen joitakin avoimia kysymyksiä, johon ei ole 

löydetty tarkkaa vastausta. Avoimia kysymyksiä ovat esimerkiksi kuinka paljon kosteus tai 

Eroteltava 

materiaalivirta 

Partikkelien 

koko (mm) 

Pyörrevirtaerotin-

malli 

Maksimisyöttönopeus 

(t/hr/m) 

Kotitalousjäte 

(suuri) 

20 – 200 

 

HIC 20 

Kotitalousjäte 

(esilajiteltu) 

50 – 200 R Type tai CS 10 

Puulastut 0 – 60 HIC 13 

Kodinkoneet 40 – 150 HIC 20 

Muovijäte 

(rakeinen) 

3 – 10 HIE 2 

Lasipullot 

(murskattu) 

0 – 50 HIC 20 

WEEE 

(elektroniikkaromu) 

0 – 30 HIE 20 

Taulukko 1. Bunting Europen pyörrevirtaerotinsuositukset eri materiaaleille. Mukaillen: 

(Bunting Europe 2019). 
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metallipartikkeleiden pinnoite vaikuttaa pyörrevirtojen syntyyn? Kuinka paljon lämpötila 

vaikuttaa pyörrevirtojen vahvuuteen? Kuinka pieniä partikkeleita nykyteknologialla voidaan 

erottaa tehokkaasti? Kuinka erotella komposiittimateriaaleja? Näiden kysymysten 

vastaukset tulevat kehittämään pyörrevirtaerotinteknologiaa entisestään tulevaisuudessa. 

(Smith et al. 2019, s. 149-159.) Teknologian kehitys voi vaikuttaa merkittävästi 

kierrätysteollisuuteen. 

 

3.7 Tulevaisuus 

Pyörrevirtaerottimella on vaikeaa ja kallista erottaa ei-ferromagneettisten metallien 

kombinaatioita toisistaan. Esimerkiksi automurskausteollisuudessa syntyvä ”zorba”, joka 

koostuu useasta ei-ferromagneettisesta metallista, enimmäkseen alumiinista, on hyvin 

vaikea eroteltava. Tästä syystä viimeisimpinä vuosina on kehitelty uusi tekniikka, jolla on 

pyritty keksimään ratkaisu näihin rajoitteisiin. Tekniikka on nimeltään sähködynaaminen 

lajittelu (EDX), joka on perusperiaatteeltaan samanlainen kuin pyörrevirtaerotin, mutta 

pyörivien magneettien sijasta siinä hyödynnetään kiinteää sähkömagneettia vaihtovirran 

avulla. EDX-järjestelmän prototyyppi on esiteltynä Kuvassa 8. Järjestelmän etuna on 

mahdollista saavuttaa suuria herätetaajuuksia, jolloin metallit saadaan eroteltua 

sähkönjohtavuuden ja massatiheyden avulla. Järjestelmän heikkoutena on lajiteltavan 

materiaalin sekaan päätyneet ferromagneettiset metallit, jotka magneettisen voiman 

seurauksena kiinni tarttuessaan aiheuttavat tukoksen ja estävät ei-ferromagneettisten 

metallien lajittelun. Nagelin tutkimuksessa oli eroteltavana 2700 kg:aa ”zorbaa”, josta 

alumiini saatiin lajiteltua 93 %:sti. (Nagel et al. 2020, s. 258-264.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 8. Sähködynaamisen erottimen (EDX) prototyyppi. Mukaillen: (Nagel et al. 

2020, 258-264). 
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4 EROTUSTEHOKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

 

 

Pyörrevirtaerotin pystyy erottelemaan useita tonneja materiaaleja tunnissa, mutta 

erotustehokkuuteen vaikuttaa monia asioita, kuten saapuvien partikkelien ominaisuudet, 

esimerkiksi: koko, muoto, sähkönjohtavuus. Lisäksi erotustehokkuuteen vaikuttavat laitteen 

parametrit (materiaalin syöttönopeus, magneettiroottorin pyörimisnopeus). (Ruan et al. 

2011, s. 696-702; Ruan et al. 2014, s. 109-116.) Erotustehokkuuden parantamista on tutkittu 

hyödyntämällä tietokoneohjelmistoja, joilla on simuloitu eri materiaalien kulkuratoja ja 

käyttäytymistä magneettikentän vaikutuksen alla (Ruan & Xu 2016, s. 745-760). 

  

4.1 Koko 

Pyörrevirtaerotin soveltuu hyvin 2-50 mm kokoisten partikkelien erotteluun. Alle 2mm 

kokoisia partikkeleita on vaikea erottaa, huolimatta siitä, miten pyörrevirtaerottimen 

parametrit on säädetty. (Ruan et al. 2014, s. 109-116.) Pienet partikkelit vaativat 

korkeamman magneettikentän herätystaajuuden irrotakseen kuljetinhihnan pinnasta. 

Taajuutta voidaan lisätä, kasvattamalla magneettikentän pyörimisnopeutta tai lisäämällä 

magneettinapaparien määrää. Pyörimisnopeutta voi kasvattaa vain laitteen sallimissa 

rajoissa, kun taas magneettinapaparien määrän lisääminen heikentää magneettikentän 

voimakkuutta. Suurilla partikkeleilla suurin osa tilavuudesta on magneettikentän 

vaikutuksen ulkopuolella, jonka seurauksena heittopituus lähestyy nollaa. (Nagel 2018, s. 

277-285.) Lisäksi painavilla ja heikosti sähköä johtavilla materiaaleilla, haluttua 

erottelutehokkuutta ei saavuteta (Smith et al. 2019, s. 149-159.). Näistä syistä 

erotustehokkuuden säilyttämiseksi järkevintä on lajitella partikkeleita, jotka ovat kooltaan 

soveltuvia pyörrevirtaerotteluun (Nagel 2018, s. 277-285). Partikkelien koon vaikutus 

heittopituuteen on esitetty alla olevassa Kuvassa 9. 
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4.2 Muoto 

Partikkeleitten muoto vaikuttaa radikaalisti erotustehokkuuteen, sillä epäsäännöllinen 

muodon seurauksena pyörrevirtavoima minimoituu. Pallomaisten ja epäsäännöllisten 

partikkeleiden erottelutehokkuus on levymäisiä partikkeleita huonompi. (Ruan et al. 2014, 

s. 109-116.) Pyörrevirtaerotin ei myöskään kykene erottelemaan metallisia kalvoja ja se 

reagoi esimerkiksi heikosti johtimiin, kuten kuparilankoihin (Smith et al. 2019, s. 149-159). 

Ympyrän, kolmion ja suorakulmion muotoisille partikkeleille on saatavilla laskentamalleja, 

jotka esiteltiin kappaleessa 3.2. Erotustehokkuutta voidaan parantaa lisäämällä partikkelin 

poikkipinta-alaa ja pitämällä partikkelit kaksiulotteisina muotoina. (Ruan & Xu 2016, s. 745-

760.) 

 

4.3 Materiaalin sähkönjohtavuus ja tiheys 

Ei-ferromagneettisilla metalleilla lentorataan ja sitä kautta erotustehokkuuteen vaikuttavat 

materiaalin sähkönjohtavuus ja tiheys (Nagel 2018, s. 277-285). Tarkastellaan Nagelin 

tutkimusta, jossa hän tutki alumiinin, kuparin, messingin ja piidioksidin lentoratoja. 

Taulukossa 2 on esitetty tutkittujen materiaalien sähkönjohtavuus, tiheys ja niiden suhde.  

 

 

 

 

Kuva 9. Partikkelin koon vaikutus lentorataan. Mukaillen: (Nagel 2018, s. 277-

285). 
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Materiaali Sähkönjohtavuus, 

σ = [1/Ω ⋅ m] x 106 

Tiheys, ρ = 

[kg/m3] 

σ/ρ = [m2/ kg ⋅ Ω] 

Alumiini 37.0 2700 13,7 

Kupari 59.9 8960 6.7 

Messinki 15.2 8500 1.8 

Piidioksidi ~0 2.7 0 

 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että alumiini, jonka sähkönjohtavuuden ja tiheyden suhde 

on suurin, lensi pisimmälle. Vaikka kupari, jonka sähkönjohtavuus on alumiinia 

merkittävästi suurempi, jäi lentomatka alumiinin verrattuna lyhyemmäksi tiheytensä vuoksi. 

Piidioksidi kuvasti tutkimuksessa mitä tahansa ei metallista partikkelia, joka ei johda sähköä.  

Näin ollen, sähkönjohtavuuden ja tiheyden suhde määrää ei-ferromagneettisilla metalleilla, 

kuinka suuresti partikkeli reagoi magneettikenttään (Nagel 2018, s. 277-285.). Käytännössä 

voidaan todeta, että mitä suurempi materiaalin sähkönjohtavuus on ja mitä pienempi tiheys 

on, sitä paremmin materiaali saadaan eroteltua (Goudsmit Magnetics 2020). 

Pyörrevirtaerotteluun saapuvia metallipartikkeleita, joiden sähköjohtavuuden ja tiheyden 

suhde eroaa toisistaan, voidaan erottaa toisistaan, jos ne ovat kooltaan ja muodoltaan 

samanlaisia. Jos metallipartikkeleiden koko eroaa, täytyy muodon, ja sähkönjohtavuuden ja 

tiheyden suhde olla samanlainen, että pyörrevirtaerottelu onnistuu. Jos pyörrevirtaerotteluun 

saapuvien metallipartikkeleiden koko, muoto ja sähkönjohtavuuden ja tiheyden suhde eroaa 

toisistaan, erottelutehokkuus metallien välillä on heikko. (Ruan et al. 2014, s. 109-116.) 

 

4.4 Kosteus 

Myös pyörrevirtaerottimeen syötettävän materiaalivirran kosteudella on havaittu olevan 

vaikutusta erotustehokkuuteen. Pienet kosteat partikkelit tarttuvat helposti kuljetinhihnaan 

kiinni ja ne saadaan eroteltua heikommin kuin kuivat vastaavat (Rahman & Bakker 2013, s. 

1418-1424). 

 

Taulukko 2. Materiaalien sähkönjohtavuus, tiheys ja niiden suhde. Mukaillen: (Goudsmit 

Magnetics 2020; Nagel 2018, s. 277-285) 
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4.5  Magneettiroottorin pyörimisnopeus ja materiaalien syöttönopeus 

Ruan et al. (2011) tutkivat alumiinin ja muovin erotustehokkuutta pyörrevirtaerottimessa 

muuttamalla materiaalin syöttönopeutta ja magneettikentän pyörimisnopeutta. Käsiteltävänä 

materiaalina oli värikasetit, joista oli murskauksen jälkeen poistettu väriaine. Syöttönopeutta 

säädeltiin välillä 40 – 100 rpm ja magneettikentän pyörimisnopeutta välillä 40 – 800 rpm. 

Tilanteessa, jossa magneettikentän pyörimisnopeus oli asetettu 800 rpm ja vain 

syöttönopeutta muutettiin, huomattiin sen vaikuttavan erottelutehokkuuteen.  

Syöttönopeuden ollessa 40 rpm alumiini saatiin kerättyä 98 %:sti omaan astiaansa, eikä 

sekaan päätynyt yhtään muovia. Syöttönopeuden kasvaessa alumiinia saatiin kerättyä omaan 

astiaansa prosentuaalisesti enemmän, mutta sekaan alkoi päätyä myös muovia. Kun 

syöttönopeudeksi oli asetettu 100 rpm, alumiini saatiin kerättyä lähes 100% omaan astiaansa, 

mutta alumiiniastiasta löytyi jo 11 %:a muovijätteestä. (Ruan et al. 2011, s. 696-702.) 

Materiaalin syöttönopeuden kasvulla on siis heikentävä vaikutus erotustehokkuuteen. 

Syöttönopeuden kasvun heikentävä vaikutus voidaan ymmärtää lentorantojen kautta, sillä 

ei-metallisiin partikkeleihin vaikuttaa pyörrevirtaerottelussa vain painovoima. 

Syöttönopeuden kasvaessa ei-metalliset partikkelit lentävät pidemmälle ja niiden lentorata 

muuttuu vaakasuuntaiseksi. Ruan et al. (2011) tutkimuksen tapauksessa muovipartikkelit 

eivät enää tipahda suoraan omaan astiaansa kuljetinhihnan jälkeen, vaan lentävät osittain 

alumiiniastiaan. Voidaan siis todeta, että syöttönopeuden tulisi olla mahdollisimman 

alhainen, sillä magneettikentän pyörimisnopeutta ei voida kasvattaa rajattomasti laitteen 

rajoitusten vuoksi (Ruan et al. 2017, s. 84-90).  

 

Samaisessa tutkimuksessa myös magneettikentän pyörimisnopeuden vaikutusta 

erotustehokkuuteen tutkittiin. Tilanteessa, jossa materiaalin syöttönopeus oli asetettu 

vakioksi 40 rpm ja magneettikentän pyörimisnopeutta vaihdeltiin, huomattiin sillä olevan 

vaikutusta. Kun magneettikentän pyörimisnopeudeksi asetettiin 40 rpm, kaikki alumiini 

päätyi muovin keräysastiaan. Pyörimisnopeuden ollessa 450 rpm, saatiin alumiini kerättyä 

jo yli 95 %:n tarkkuudella omaan astiaansa ja 800 rpm:n nopeudella alumiini erottui lähes 

98%:n tarkkuudella. Tällä materiaalin syöttönopeudella muovia ei päätynyt ollenkaan 

alumiinin keräysastiaan, vaikka magneettikentän pyörimisnopeutta muutettiin. Tässä 

tutkimuksessa paras erotustehokkuus saatiin, kun materiaalin syöttönopeus oli 40 rpm ja 

magneettikentän pyörimisnopeus 800 rpm (Ruan et al. 2011, s. 696-702.) Voidaan siis 

todeta, että magneettikentän pyörimisnopeuden tulee olla mahdollisimman korkea laitteen 
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sallimissa rajoissa. Tarkemmat tulokset syöttönopeuden ja magneettikentän 

pyörimisnopeuden vaikutuksesta erotustehokkuuteen on saatavilla Liitteessä II. 

 

4.6 Magneettiroottorin magneetit 

Magneettiroottorissa sijaitsevilla magneettien tyypillä on vaikutusta siihen, millaisen 

magneettikentän ne luovat. Pyörrevirtaerottelussa magneettikentän täytyy läpäistä, ilmarako 

materiaalisyötteen ja roottorin välissä, kuljetinhihna ja ei-metallinen materiaali. Magneettien 

valinnalla voidaan vaikuttaa siihen, missä kohtaa magneettikenttä on voimakkaimmillaan. 

Jos valitaan pitkiä ferriittimagneetteja, magneettikenttä on vahvimmillaan hieman 

kuljetinhihnan yläpuolella. Jos taas valitaan lyhyitä harvinaisia maametallimagneetteja, on 

magneettikenttä vahvimmillaan hihnan pinnalla. (Bunting Europe 2016.) Magneettinapojen 

määrällä on myös vaikutusta kentän syntymiseen, sillä jos erotellaan alle 1mm partikkeleita, 

napojen määrää lisätään, että magneettikentän taajuus nousee (Smith et al. 2019, s. 149-159). 

Magneettien valinta riippuu näin ollen saapuvien partikkeleiden koosta, eli jos saapuvat 

partikkelit ovat isokokoisia, kuten alumiinitölkki, kannattaa valita pitkiä ferriittimagneetteja, 

sillä niiden vaikutusalue yltää pidemmälle. Jos eroteltavana on pieniä ei-ferromagneettisen 

metallin palasia, valinta kannattaa kohdistaa lyhyempiin maametallimagneetteihin, jolloin 

saadaan parempi erotustehokkuus. (Bunting Europe 2016.) Yleisimmissä 

pyörrevirtaerotinmalleissa käytetään bariumferriittimagneetteja, jotka erottelevat 

esimerkiksi hyvin alumiinitölkkejä muusta materiaalivirrasta. Käytännössä magneettikentän 

syvyys määrittää, kuinka paksuja partikkelit hihnan yläpuolella voivat olla, että hyvä 

erotustehokkuus säilyy. (Smith et al. 2019, s. 149-159.) 

 

4.7 Jakajan sijainti 

Mekaanisen jakajan sijainnilla on myös vaikutusta onnistuneeseen erotteluun, sillä liian 

kaukana oleva jakaja ei jaottele ei-ferromagneettisia metalleja pois muusta 

materiaalivirrasta, jos ne eivät lennä jakajan yli (Ruan et al. 2014, 109-116). Toisaalta jakaja 

ei voi olla myöskään liian lähellä, että ei-metalliset partikkelit putoavat ennen jakajaa omaan 

astiaansa. Jakajan etäisyyttä tulee valvoa ja muuttaa sitä eri syötemateriaalien mukaan. 

Jakajan sijainti tulee määrittää kompromissina sen mukaan, että halutun materiaalin 

talteenotto maksimoituu. Jakajan etäisyyden määrityksessä tulee hyödyntää ammattilaista 

tai yhtenä vaihtoehtona on käyttää anturin avulla automaattisesti optimoituvaa jakajaa 

(Rahman & Bakker 2013, s. 1418-1424). 
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4.8 Yhteenveto erotustehokkuuteen vaikuttavista tekijöistä 

Kuten edellä esitettiin, pyörrevirtaerotusprosessi on riippuvainen monesta asiasta. Kuvassa 

10 on esitetty kootusti merkittävimmät erotustehokkuuteen vaikuttavat tekijät. Kun 

tarkastellaan partikkelien ominaisuuksia, erotustehokkuus kasvaa partikkelin tilavuuden, 

poikkipinta-alan ja johtavuuden kasvaessa. Lisäksi hiutaleenmuotoisilla partikkeleilla 

erotustehokkuus on parempi kuin epäsäännöllisillä. Laitteen ominaisuuksia muuttamalla 

voidaan myös vaikuttaa erotustehokkuuteen. Magneettikentän voimakkuuden ja 

magneettinapojen lukumäärän lisääminen kasvattaa erotustehokkuutta. Myös 

magneettiroottorin säteen kasvulla on kasvattava vaikutus. Laitteen parametrejä säätämällä 

voidaan parantaa erotustehokkuutta. Magneettikentän pyörimisnopeutta kasvattamalla 

erotusprosessia saadaan parannettua, kun korkealla partikkeleiden syöttönopeudella 

erotustehokkuus huononee. (Ruan et al. 2014, s. 109-116.) Tyypillisellä 

pyörrevirtaerottimella, joka käsittelee hienorakenteista materiaalia (alle 10 mm) materiaalin 

syöttönopeus on 1,5 – 2 m/s ja magneettikentän pyörimisnopeus 2000 – 3000 rpm. 

Materiaalia voidaan syöttää 8 – 12 tonnia tunnissa. (Rahman & Bakker 2013, s. 1418-1424.) 

 

 

 

 

 

Kuva 10. Erotustehokkuuteen vaikuttavat tekijät (Ruan et al. 2014, s. 109-116). 



30 

 

 

5 KIERRÄTYSMATERIAALIT PYÖRREVIRTAEROTTELUSSA 

 

 

Kuten kappaleessa 4 käsiteltiin, onnistunut erotustehokkuus on riippuvainen monista 

asioista. Hyvän erotustehokkuuden saavuttamiseksi on tärkeää, että syötettävä materiaali on 

sopivan kokoista ja laitteen parametrit on säätänyt asianosaava henkilö. Tutustutaan tässä 

kappaleessa eri syötemateriaaleihin pyörrevirtaerottelussa. 

 

5.1 Erotustehokkuus metallien välillä 

Kuten tässä kandidaatintyössä jo aiemmin todettiin, ei-ferromagneettisten metallien välillä 

erotustehokkuuteen vaikuttaa sähkönjohtavuuden ja tiheyden suhde. Tarkastellaan Nagelin 

tekemää tutkimusta tarkemmin, jossa tutkittiin metallien lentoratoja pyörrevirtaerottimessa 

matemaattisten mallien avulla. Liikeratojen laskennassa sovellettiin Newtonin liikelakia, eli 

jokaiselle partikkelille laskettiin voima, kiihtyvyys, nopeus ja sijainti pienillä ajanjaksoilla.  

Matemaattisten mallien yksinkertaistamiseksi hihnan ja metallihiukkasten väliset 

kitkavoimat sekä ilmanvastus jätettiin huomioimatta. Ainoat vaikuttavat voimat ovat 

painovoima, hihnan ja partikkelien välinen normaalivoima ja pyörrevirtojen synnyttämä 

magneettinen voima. Materiaalin syöttönopeudeksi oletettiin 2,0 m/s ja magneettikentän 

pyörimisnopeudeksi 3000 rpm. (Nagel 2018, s. 277-285.) Kuvassa 11 on esiteltynä eri 

materiaalien lentoradat analyyttisten mallien avulla laskettuna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 11. Nagelin tutkimuksessa tutkittujen partikkeleiden lentoradat. Mukaillen: 

(Nagel 2018, s. 277-285). 

--- Piidioksidi 

--- Kupari 

--- Messinki 

--- Alumiini 
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Yleisimmistä ei-ferromagneettisista metalleista parhaiten erottuu alumiini, jonka jälkeen 

tulevat magnesium, kupari, hopea, sinkki, kulta ja messinki. Taulukossa 3 näkyy näiden 

metallien sähkönjohtavuuden ja tiheyden suhde, jonka mukaan erotustehokkuus määräytyy. 

Kuten aiemmin kappaleessa 4.3 todettiin, tulee kuitenkin huomioida, että: 

pyörrevirtaerotteluun saapuvia metallipartikkeleita, joiden sähköjohtavuuden ja tiheyden 

suhde eroaa toisistaan, voidaan erottaa toisistaan, jos ne ovat kooltaan ja muodoltaan 

samanlaisia (Ruan et al. 2014, s. 109-116). 

 

 

 

Materiaali Sähkönjohtavuus, 

σ = [1/Ω ⋅ m] x 106 

Tiheys, ρ = 

[kg/m3] 

σ/ρ = [m2/ kg ⋅ Ω] 

Alumiini 37.0 2700 13.7 

Magnesium 21.7 1740 12.5 

Kupari 59.9 8960 6.7 

Hopea 62.1 10500 5.9 

Sinkki 16.9 7140 2.4 

Kulta 41.7 19320 2.2 

Messinki 15.2 8500 1.8 

 

5.2 Erotustehokkuus eri syötemateriaaleilla 

Tässä kappaleessa käsitellään pyörrevirtaerottimen erotustehokkuutta eri 

syötemateriaaleilla. Käsiteltäviä syötemateriaaleja ovat muun muassa pohjatuhka, kiinteä 

yhdyskuntajäte ja SER-jäte. 

 

5.2.1 Pohjatuhka 

Rahman ja Bakker tutkivat vuonna 2013 tutkimuksessaan ei-ferromagneettisten metallien 

erottuvuutta tuhkasta. Hän syötti pyörrevirtaerottimeen yhdyskuntajätteen polttolaitoksesta 

saatua pohjatuhkaa, jossa oli 1-6 mm:n kokoisia hiukkasia. Rahman tutki samalla myös 

kosteuden vaikutusta kahdella eri pohjatuhkalla, joilla oli erilainen kosteuspitoisuus. 

Ensimmäisenä tutkitun pohjatuhkan kosteuspitoisuus oli 13 % ja sen metallipitoisuus oli 7,4 

Taulukko 3. Yleisimpien ei-ferromagneettisten metallien sähkönjohtavuus, tiheys ja niiden 

suhde. Mukaillen: (Goudsmit Magnetics 2020). 
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%. Kuivemman pohjatuhkan kosteuspitoisuus oli 4,6% ja metallipitoisuus 7%. Jakajan 

etäisyydet optimoitiin pohjatuhkille kosteuspitoisuuden mukaan. Märällä pohjatuhkalla 

erotustehokkuus oli heikompi kuin kuivalla, sillä pienet metallihiukkaset tarttuivat kiinni 

kuljetinhihnaan ja ne kaavittiin pois muun materiaalin mukana. (Rahman & Bakker 2013, s. 

1418-1424.) Allerginin tutkimuksessa vuonna 2014 pyörrevirtaerottimeen syötettiin 

jätteenpolttolaitoksen pohjatuhkaa. Syötemateriaali oli magneettierottimen jälkeen jaettu 

neljään eri kokoluokkaan: 0-2 mm, 2-8 mm, 8-16 mm ja 16-50 mm, joista kolmea 

jälkimmäistä tutkittiin pyörrevirtaerottimessa. Ei-ferromagneettiset metallit saatiin eroteltua 

jokaisesta kokoluokasta yli 70 %:sti. Erotustehokkuus kasvoi 74 %:sta 81%:iin 

partikkelikoon kasvaessa. (Allegrini et al. 2014, 1627-1636.) 

 

5.2.2  Kiinteä yhdyskuntajäte 

Nasrullahin et al. (2015) tutkimuksessa tutkittiin kiinteän yhdyskuntajätteen erottelua. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli saada hyödynnettyä jätteen sisältämä energia. 

Syötemateriaali esimurskattiin, jonka jälkeen siitä poistettiin ferromagneettiset metallit 

magneettierottimella. Pyörrevirtaerottimeen syötetty yhdyskuntajäte sisälsi eri materiaaleja 

Taulukon 4 mukaisesti. (Nasrullah et al 2015, s. 146-156.)  

 

 

 

Materiaali Lähtömateriaali (%) → Metalliastia (%) 

Paperi ja kartonki 24.5 → 1.4 

Muovi (kova) 12.0 → 1.6 

Muovi (pehmeä) 16.6 → 2.0 

Tekstiilit 8.8 → 1.8 

Puu 6.5 → 0 

Biojäte 5.0 → 0 

Kumi 4.8 → 0 

Metalli 4.6 → 90.0 

Vaahtomuovi 1.8 → 0.6 

Lasi 3.2 → 0 

Kivi 2.6 → 0 

Hienoaine 9.6 → 2.6 

Taulukko 4. Pyörrevirtaerottimeen syötetyn yhdyskuntajätteen koostumus. Mukaillen: 

(Nasrullah et al 2015, s. 146-156). 
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Taulukosta 4 voidaan huomata, että lähtömateriaalista puuta, biojätettä, kumia, lasia ja kiveä 

ei päätynyt ollenkaan metalliastiaan. Lisäksi muiden materiaalien osuus metalliastiassa on 

myös hyvin vähäinen verrattuna lähtömateriaaliin. Pyörrevirtaerotin soveltuu siis hyvin 

kiinteän yhdyskuntajätteen erotteluun. 

 

5.2.3  SER-jäte 

Pyörrevirtaerotinta on hyödynnetty murskattujen matkapuhelimien erotuksessa. 

Tutkimuksessa murskattiin 105 matkapuhelinta, joita oli merkiltään ja malliltaan kolmea 

erilaista. Hienoksi jauhautunut lasi poistettiin murskasta, jonka jälkeen muovia ja piirilevyjä 

sisältänyttä seosta tarkasteltiin kahdessa eri kokoalueessa (2,5 mm < x < 5 mm ja yli 5 mm). 

Tulokset simuloitiin laskennallisesti yksinkertaistetuilla malleilla, jossa tarkasteltiin vain 

ympyrän, suorakolmion ja kolmion muotoisia partikkeleita, jonka jälkeen tutkimus 

toteutettiin käytännössä. Tutkimus osoitti, että pyörrevirtaerotinta voidaan käyttää 

erottelemaan muovin palaset piirilevyjen seasta optimaalisissa erotusolosuhteissa. Kun 

materiaalin syöttönopeudeksi υ asetettiin 1,18 m/s ja magneettikentän pyörimisnopeudeksi 

ωm asetettiin 3000rpm, saatiin piirilevyt eroteltua yli 95 %:n tarkkuudella. Piirilevy voidaan 

luokitella komposiittimateriaaliksi, sillä se koostuu metallikerroksista ja johtamattomasta 

alustasta, joten piirilevyastiaan kertynyt seos tulisi käsitellä vielä sähköstaattisella erottelulla 

ei-metallisen osan ja metallien erottamiseksi. (Li et al. 2017, s. 1316-1323.) Voidaan siis 

todeta, että pyörrevirtaerottimella pystytään erottelemaan murskattujen matkapuhelinten 

muoviosat ja piirilevyt toisistaan, eli käytännössä komposiittimateriaaleja pystytään 

erottamaan esimerkiksi muovista, jos komposiittimateriaali on osittain johtava. Kyseissä 

tilanteessa komposiittimateriaalin johtamaton osa vaikuttaa piirilevyjen lentorataan Kuvan 

12 mukaisesti, joten onnistuneen erottelun takaamiseksi, erotteluparametrit tulisi määritellä 

asiantuntijan toimesta. 
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Pyörrevirtaerotinta on käytetty myös murskattujen jääkaappien erottelussa. Tarkoituksena 

oli rakentaa ympäristöystävällinen tuotantolinja jätejääkaappien kierrätystä varten. 

Jätejääkaappien kokonaispaino oli yli 1500 kg:aa ja ne sisälsivät muun muassa 

ferromagneettisia ja ei-ferromagneettisia metalleja, ja muovia. Jääkaapit murskattiin niin, 

että jäljelle jääneet partikkelit olivat kooltaan 15 mm kokoisia. Ferromagneettiset metallit 

poistettiin magneettisella erottelulla, jonka jälkeen tutkittiin muovin, kuparin ja alumiinin 

erottuvuutta pyörrevirtaerottimella. Materiaalin syöttönopeuden ωf ollessa 40 rpm ja 

magneettikentän pyörimisnopeuden ωm ollessa 800 rpm, saatiin materiaalit kerättyä omiin 

astioihin Taulukon 5 mukaisesti. (Ruan & Xu 2011a, s. 2319-2326.)  

 

 

 

ωf 

(rpm) 

ωm 

(rpm) 

Muovin keräysastia 

(%) 

Kuparin keräysastia 

(%) 

Alumiinin 

keräysastia (%) 

40 800 Muovi Cu Al Muovi Cu Al Muovi Cu Al 

100 1.4 1.1 0 95.5 2.2 0 3.1 95.7 

 

Taulukosta 5 voidaan huomata, että alumiini ja kupari kerääntyi omiin astioihinsa lähes 96 

%:sti, kaiken muovin tipahtaessa omaan astiaansa. Kyseisillä parametreillä pyörrevirtaerotin 

soveltuu hyvin murskattujen jääkaappien erotteluun. 

Kuva 12. Murskattujen matkapuhelimien muoviosien, piirilevyjen ja ei-

ferromagneettisten metallien lentoradat. Mukaillen: (Li et al. 2017, s. 1316-1323). 

Taulukko 5. Alumiini, kuparin ja muovin keräysastioiden sisältö pyörrevirtaerottelun 

jälkeen. Mukaillen: (Ruan & Xu 2011a, s. 2319-2326).  
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5.2.4  Sähköautojen akut  

Litium-rautafosfaattiakkuja (LFP) on käytetty paljon sähköautoissa Kiinassa. On kuitenkin 

huomattu, että käytettyjen LFP-akkujen kierrätys on haastavaa, sillä perinteiset erottimet 

eivät sovellu hyvin LFP-akkujen metallien talteenottoon. Kiinassa tehdyssä tutkimuksessa 

LFP-akut purettiin manuaalisesti osiin, jonka jälkeen alumiinia sisältäneet katodipalat 

käsiteltiin lämmityksellä hiilen ja alumiinin sidoksen poistamiseksi. Murskauksen jälkeen 

alumiinia ja LFP:tä sisältänyt seos eroteltiin pyörrevirtaerottimella. Murskatut partikkelit 

olivat maksimissaan 6 mm:n kokoisia. Alumiinipartikkelit saatiin erotettua LFP-

partikkeleista optimoiduilla parametreillä 100 %:sti Taulukon 6 mukaisesti. Tällöin 

materiaalin syöttönopeus oli 1 m/s ja magneettikentän pyörimisnopeus 4 m/s. 

Magneettikentän pyörimisnopeuden muutoksilla ei havaittu olevan suurta merkitystä 

erotustehokkuuteen. (Bi et al. 2019, s. 1217-1228) 

 

 

 

 

5.2.5  Johtopäätökset kierrätysmateriaalien soveltuvuudesta pyörrevirtaerotteluun 

Tässä kandidaatintyössä suoritetun kirjallisuuskatsauksen perusteella pyörrevirtaerotin 

soveltuu parhaiten tilanteeseen, jossa erotellaan alumiinipartikkeleita muusta 

materiaalivirrasta, kuten muovista. Alumiini lentää pitkälle korkean sähkönjohtavuuden ja 

tiheyden suhteensa ansiosta, kun sähköä johtamaton muu materiaali tipahtaa painovoiman 

vaikutuksesta hihnan loputtua omaan astiaansa. Pyörrevirtaerottimen erotustehokkuus on 

kuitenkin riippuvainen monesta asiasta, kuten kappaleessa 4 esitettiin. Tästä syystä 

erotusparametrit tulee säätää asiantuntijan toimesta optimeiksi eri materiaalivirroille ennen 

teollista käyttöä. Partikkeleiden ominaisuuksien, kuten koon ja muodon vaikutus tulee myös 

huomioida parantaessa erotustehokkuutta. Tarvittaessa tulee käyttää murskainta ennen 

pyörrevirtaerotinta, jolla voidaan pienentää liian suuria partikkeleita syötemateriaalissa. 

Materiaalin syöttönopeus 

(m/s) 

Magneettikentän 

pyörimisnopeus (m/s) 

Erotustehokkuus (%) 

1 1.0 100  

1.5 1.0 99.5 

2 1.0 93.2 

Taulukko 6. Pyörrevirtaerottimen erotustehokkuus eri parametreillä LFP-akuille. 

Mukaillen: (Bi et al. 2019, s. 1217-1228) 
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Laitteiston käyttöiän pidentämiseksi ja onnistuneen erottelun saavuttamiseksi, 

ferromagneettiset metallit tulee poistaa syötemateriaalista ennen pyörrevirtaerotinta 

esimerkiksi magneettierottimella. 

 

Pyörrevirtaerotin soveltuu hyvin esimerkiksi alumiinitölkkien erottamiseen muovipulloista, 

ei-ferromagneettisten metallien poistamiseen rakennusjätteestä ja pohjatuhkasta. 

Pyörrevirtaerotinta on mahdollista hyödyntää myös komposiittimateriaalien erottamiseen 

johtamattomasta materiaalivirrasta, kuten piirilevyjen erottamiseen muovista. Tällöin tulee 

kuitenkin huomioida, että komposiittimateriaalin johtamaton osa vaikuttaa partikkelin 

lentorataan.  
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6 HAASTATTELU 

 

 

Kandidaatintyöhön suoritetiin haastattelu, jossa haastateltiin LUT-yliopiston 

Kuitukomposiittilaboratorion professori Timo Kärkeä ja tutkijatohtori Ville Lahtelaa. Timo 

Kärki toimii laboratorion tutkimusryhmän vastaavana, jossa Ville Lahtelan toimenkuvaan 

kuuluvat tutkimustehtävät liittyen materiaaleihin ja niiden erotteluun. Laboratorion 

tarkoituksena on hankkia pyörrevirtaerotin pilottiympäristöön tutkimuskäyttöön. 

Pyörrevirtaerotin tullaan sijoittamaan Lahden kampukselle ja investointi tehdään 

yhteistyössä LAB -ammattikorkeakoulun kanssa. Investointi sisältää pyörrevirtaerottimen 

lisäksi myös magneettierottimen. 

 

6.1 Tiivistelmä haastattelusta 

Pyörrevirtaerottimen avulla on tarkoitus tutkia erityyppisten raaka-ainelähteiden 

erotteluprosessia. Laitteiston toimintaa on lisäksi tarkoitus tutkia ja kehittää sitä 

tulevaisuudessa, hyödyntämällä laitteiston yhteyteen asennettavaa mittausteknologiaa. 

Pilottihankkeen takana on laitteiston parametrien säätäminen eri materiaalivirroille, että 

pyörrevirtaerottimen toimintaa saadaan parannettua teollisessa ympäristössä, jossa 

parametrien säätäminen ei ole mahdollista. Pyörrevirtaerottimen syöttönopeudelle on 

asetettu kapasiteettivaatimukseksi 200 kg / h.  

 

Pilottiympäristössä on mahdollista määritellä asiakkailta saatu syöttömateriaali tarkasti ja 

tutkia materiaalien vaikutusta erotustehokkuuteen. Tutkittavia syöttömateriaaleja on 

monenlaisia ja ne voivat sisältää mitä tahansa teollisuuden jätettä esimerkiksi 

rakennusjätettä, elektroniikkajätettä, ajoneuvojen murskauksesta tulevaa jätettä tai 

yhdyskuntajätettä. Tutkittavana materiaalina on kahta eri kokoluokkaa, esimurskattua 

jätettä, joka on kooltaan alle 250 mm ja hienomurskattua, joka on kooltaan alle 20 mm. 

Tarvittaessa materiaaleja on mahdollista murskata pienemmäksi ja tutkia alle 10 mm 

kokoisten partikkelien erotustehokkuutta. 
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Tutkimuksen tarkoituksena on saada poistettua ei-ferromagneettiset metallit pois muusta 

materiaalivirrasta, lisäksi eroteltuja materiaaleja esimerkiksi muovia on tarkoitus 

uusiokäyttää komposiittien raaka-aineena. 

 

6.2 Yhteenveto 

Haastattelun ja tässä kandidaatintyössä suoritetun kirjallisuuskatsauksen perusteella 

pyörrevirtaerottimen investointi suunniteltuun pilottiympäristöön on järkevä ratkaisu, sillä 

vaikka pyörrevirtaerotus on kauan tiedossa ollut prosessi, on vielä avoimia kysymyksiä, 

joihin on hyvä löytää vastaus. Pilottiympäristössä on mahdollista löytää uusia oleellisia 

tekijöitä, joilla erotusprosessia saadaan edelleen tehostettua. Lisäksi pyörrevirtaerottimista 

saatavilla olevien tutkimusten määrä on hyvin rajallinen. Tästä syystä jokaisella uudella 

tutkimuksella on merkitystä pyörrevirtaerottimien kehityksen ja kierrätysteollisuuden 

kannalta. Investointi on osa isompaa kokonaisuutta, jonka avulla voidaan säätää laitteen 

parametrit optimeiksi eri syötemateriaaleille. Näitä parametrejä voidaan hyödyntää 

teollisessa ympäristössä ja näin parantaa teollisuusyritysten kierrätysprosesseja ja 

materiaalien uusiokäyttöä. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli tunnistaa pyörrevirtaerottimeen soveltuvia 

kierrätysmateriaaleja. Lisäksi tavoitteena oli vastata tutkimuskysymyksiin. Tässä työssä 

suoritetun kirjallisuuskatsauksen perusteella pyörrevirtaerotin soveltuu käyttötarkoituksensa 

mukaisesti ei-ferromagneettisten metallien erotteluun muusta materiaalivirrasta. 

Ferromagneettiset metallit tulee poistaa materiaalivirrasta magneettierottimella laitteiston 

käyttöiän pidentämiseksi. Parhaiten ei-ferromagneettisista metalleista erottuu alumiini 

hyvän sähkönjohtavuuden ja tiheyden suhteensa ansiosta.  

 

Pyörrevirtaerottimien kehitys alkoi jo 1800-luvulla. Nykyisin kaikki markkinoilla olevat 

mallit pohjautuvat perinteiseen pyörrevirtaerottimeen, jossa magneettinapapareista koostuva 

magneettiroottori pyörii kuljetinhihnan alapuolella. Pyörrevirtaerotinmalleja on saatavilla 

monenlaisia ja ne soveltuvat eri kokoluokille. Tyypillisiä käyttökohteita 

pyörrevirtaerottimella ovat muun muassa alumiinitölkkien poisto lasin seasta, 

rakennusjätteen erottelu rakennustyömaalla ja ei-ferromagneettisten metallien poistaminen 

pohjatuhkasta. Saatavilla olevien tutkimusten perusteella pyörrevirtaerotin on osoittanut 

soveltuvan myös SER-jätteen erotteluun, kuten murskattujen matkapuhelimien piirilevyjen 

erottamiseen muoviosista. Kyseisessä tilanteessa piirilevyt saatiin eroteltua 95 %:n 

tarkkuudella. 

 

Erotustehokkuus on riippuvainen eroteltavan materiaalin partikkelien ominaisuuksista, 

laitteen ominaisuuksista ja laitteen parametreistä. Partikkelien ominaisuuksista eniten 

erotustehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä johtamattomilla partikkeleilla ovat koko ja muoto. 

Johtavilla partikkeleilla näiden lisäksi erotustehokkuuteen vaikuttaa sähkönjohtavuuden ja 

tiheyden suhteen suuruus. Partikkelin ominaisuuksien vaikutusta pyritään vähentämään 

ennen pyörrevirtaerotinta käytettävällä murskaimella. Laitteen ominaisuuksista 

erotustehokkuuteen vaikuttavat magneettinapaparien määrä ja tyyppi, ja magneettiroottorin 

säde. Erotustehokkuuteen voidaan vaikuttaa myös säätämällä laitteen parametrejä, joista 

materiaalin syöttönopeuden kasvatus heikentää erotustehokkuutta ja magneettikentän 

pyörimisnopeuden kasvattaminen parantaa sitä. Laitteen parametrit tulee säätää 

asiantuntijan toimesta eri syötemateriaaleille, lisäksi laitteen ominaisuudet tulee valita 

eroteltavan materiaalin perusteella.  
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Pyörrevirtaerottimista on saatavilla vain rajallinen määrä tutkimuksia, joten tulevat 

tutkimukset voivat vaikuttaa merkittävistä pyörrevirtaerottimien kehitykseen ja koko 

kierrätysteollisuuteen. Laboratorioympäristössä pyörrevirtaerottimen toimintaa voidaan 

tutkia tarkkaan eri syötemateriaaleilla ja säätää laitteen parametrit optimeiksi eri 

ympäristöihin. Laboratorioympäristössä voidaan löytää vastauksia avoimiin kysymyksiin, 

kuten kuinka erotella erittäin pieniä partikkeleita ja eri komposiittimateriaaleja? Näistä syistä 

LUT-yliopiston Kuitukomposiittilaboratorion suunnittelema pyörrevirtaerottimen 

investointi on hyvä ratkaisu, sillä tutkimalla ja parantamalla pyörrevirtaerotinta, voidaan sen 

erotustehokkuutta kasvattaa teollisessa ympäristössä. Pyörrevirtaerottimen avulla voidaan 

vähentää jätteen määrää ja materiaaleja voidaan uusiokäyttää, joten investointi on kannattava 

taloudellisesta ja ympäristöystävällisestä näkökulmasta katsottuna. Nykyisin kierrätys on 

tärkeä osa päivittäistä elämää, tästä syystä tietoisuutta pyörrevirtaerottimen toiminnasta ja 

käyttömahdollisuuksista tulee lisätä. 
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ωf ωm Muovin keräysastia Alumiinin keräysastia 

  Muovi Al Muovi Al 

40 40 100 100 0 0 

 150 100 16.1 0 83.9 

 300 100 10.5 0 89.5 

 450 100 4.8 0 95.2 

 600 100 2.1 0 97.9 

 800 100 1.1 0 97.9 

      

80 40 94.9 93.3 5.1 6.7 

 150 94.5 15.7 5.5 84.3 

 300 94.1 5.4 5.9 94.6 

 450 94.2 2.2 5.8 99.8 

 600 92.6 0.9 7.4 99.1 

 800 91.8 0.5 8.2 99.5 

      

100 40 89.2 89.1 10.8 10.9 

 150 89.4 9.3 10.6 90.7 
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Erotustehokkuus muovin ja alumiinin välillä Ruanin 

tutkimuksessa. Mukaillen: (Ruan et al. 2011, s. 696-702). 


