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Sekajätteen itsesyttymisen ennakointi ja
tunnistaminen.
Pilotti Sammakkokangas Oy
Ekologiset, älykkäät ja turvalliset teollisen internetin palvelut (eÄlytelli) -hankkeessa JAMK ja
Sammakkokangas Oy kehitettiin ja pilotoitiin järjestelmää, jonka tarkoituksena oli tunnistaa ja
ennakoida sekajätteen (yhdyskuntajätteen) itsesyttymistä.
Sekajätteen itsesyttyminen johtuu ainakin osaksi biojätteen biohajoamisesta jätekasan
sisällä. Biohajoamisessa muodostuu lämpöä ja koska ympärillä oleva jäte toimii eristeenä,
niin lämpö ei pääse tehokkaasti johtumaan ympäristöön. Tällöin lämpö pääsee jätekasan
sisällä nousemaan. Jätteen kosteudella on todettu olevan vaikutusta jätteen
itselämpenemiseen. [1] Jätteen kosteuspitoisuus antaa viitteitä biojätteen määrästä. Myös
muita kemiallisia reaktioita liittyy ilmiöön, koska biohajoamisen mikrobit kuolevat
alhaisemmassa lämpötilassa kuin mikä on useimpien aineiden syttymislämpötila.
Sekajätekasa voi siis itsestään syttyä kytemään ja palamaan kasan sisältä. Tällainen palo on
hankala havaita ajoissa ja vaikea sammuttaa. Myös Suomessa on tapahtunut
itsesyttymisestä johtuvia tulipaloja jäteasemilla [2]. On arvioitu, että mikäli sekajätteen
sekaan ei laitettaisi lainkaan biojätettä, niin itsesyttymisongelmaa ei olisi.
Jätteen biohajoamisessa muodostuu mm. hiilidioksidia (CO2) sekä metaania (CH4). [3] Kun
syttyminen tapahtuu, niin jätekasasta vapautuu häkää (CO) sekä hiilidioksidia (CO2) ja
lämpötila nousee entisestään.
Pilotissa mitattavia suureita ja kaasuja olivat lämpötila, kosteus, hiilidioksidi, hiilimonoksidi ja
metaani. Pilottikohde koostui kolmesta vierekkäisestä siilosta. Sekajätettä oli yhdessä
siilossa, mutta jokaisesta siilosta mitattiin samat asiat. Lisäksi vertailumittaus suoritettiin
siilon ulkopuolelta. Kuva pilottikohteena olevasta yhdestä siilosta on kuviossa 1.
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Kuvio 1. Jätesiilo

Mittausanturit sijoitettiin erilliseen alustaan, joka laskettiin siilon katosta vakiokorkeudelle
jätekasan päälle. Kaasujen mittauksen vakioimiseksi anturit sijoitettiin eräänlaisen
suppilon/hupun sisään.

Kuvio 2. Mittausalustat
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Kuvio 3. Huppu, joka sisältää mittausjärjestelmän asennettuna jätekasan päälle.

Jokaiseen siiloon asennettiin antureiden kytkentää varten sulautettu elektroniikka-alusta
(Arduino Uno WiFi), joka kommunikoi langattoman WiFi-yhteyden avulla siilojen
läheisyydessä sijaitsevaan yhdyskäytävään. Yhdyskäytävänä toimi yhden piirilevyn Linuxtietokone (Raspberry Pi), joka on varustettu 3G/4G-mokkulalla. Siilon ulkopuoliset anturit,
joita käytettiin vertailumittauksiin, kytkettiin suoraan Raspberry Pi –alustaan.
Järjestelmän periaatekuva on nähtävissä ao. kuviossa 4.
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Kuvio 4. Järjestelmän kuvaus
Periaatekuva järjestelmästä on esitettynä kuviossa 5.
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Kuvio 5: Kaaviokuva pilottijärjestelmästä
Hupun sisään sijoitettuun Arduino Uno WiFi -alustaan on kytketty yhteensä neljä anturia.
Lämpötila- ja kosteusanturi on yhdistelmäanturi DHT22, jonka I/O liityntä on digitaalinen.
Kolme erillistä kaasuanturia (MQ7 häkäanturi (CO), MQ4 metaanianturi (CH4) ja MG811
hiilidioksidianturi (CO2) kytketyvät Arduinon analogia I/O-liityntöihin. Kuviossa 6 on
nähtävissä antureiden kytkeminen Arduino-alustaan. MQ4, MG811 ja DHT22 ovat kytketty
LM317 regulaattorilta saatavaan 5 V:n tasajännitteeseen suoraan. MQ7 häkäanturi tarvitsee
kaksi eri jännitettä (5 V ja 1,4 V), joita vaihdetaan mittaussyklin aikana releen (Reed Relay
HE721C0500) avulla. 1,4 V:n jännite on muodostettu 5 V:n jännitteestä toisen LM317
lineaariregulaattorin avulla.
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Kuvio 6. Hupun sisään sijoitettavan mittausmoduulin piirikaavio.
Siiloissa olevat Arduinot mittaavat lämpötilan, kosteuden, hiilidioksidin ja metaanin arvot 3
s:n välein ja lähettävät tiedot WiFi:n välityksellä Raspberry PI:lle. Hiilimonoksidianturi
suorittaa mittauksen 2min 30s välein johtuen anturin vaatimasta lämmityssyklistä. Siten
hiilimonoksidin arvo päivittyy 2min 30s välein, mutta sillä välillä vanha arvo lähetetään
muiden anturiarvojen kanssa Raspberrylle. Raspberry PI lähettää siiloista saamansa arvot
välittömästi pilveen 3G/4G-yhteyden välityksellä. Raspberry PI:n referenssiantureiden arvot
mitataan 2min 30s välein ja lähetetään pilveen. Mittausdata tallennetaan tietokantaan ja
visualisoidaan Thingsboard IoT-alustalla. Kuviossa 7 on nähtävissä esimerkki anturidatan
visualisoinnista Thinsboard -alustalla.
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Kuvio 7. Visualisointinäkymä Thingsboard IoT-alustassa.
Tietojen analyysi pilvessä.
Kaikki tarvittava data lähetettiin 3G/4G-yhteydellä pilveen IoT-alustaan (ThingsBoard) ja
datan analysointi suoritettiin pilvessä. Lisäinformaationa käytettiin paikallisen JAMKin
Tarvaalan yksikön sääaseman tietoja. Mittausdataa kerättiin ympäri vuoden, koska
itsesyttyminen on mahdollista myös talvella.
Datasta yritettiin havaita mahdollisia viitteitä jätteen lämpenemisestä, joka voisi johtaa
itsesyttymiseen. Tavoitteena oli siten löytää indikaattoreita ja heikkoja signaaleja dataanalytiikan avulla, jotka voisivat ennakoida itsesyttymistä. Indikaattoreiden avulla voitiin
jatkokehittää järjestelmää ennakoimaan itsesyttymisen kohonnutta riskiä, jotta tilanteeseen
voidaan puuttua ennen kuin jätekasa syttyy palamaan. Mikäli anturidatan analysoinnissa
havaitaan poikkeamia, jotka indikoivat kohonnutta riskiä itsesyttymiselle tai viitteitä jo
tapahtuneesta syttymisestä/kytemisestä, voidaan ThingsBoard-alustasta lähettää hälytys
sähköpostitse tai tekstiviestinä.
Analyysiin oli käytettävissä kaikki pilottikohteesta kerätty data sekä Tarvaalan sääaseman
data.
Pilotissa mitattavia suureita ja kaasuja olivat lämpötila, kosteus, hiilidioksidi, hiilimonoksidi ja
metaani. Analyysivaiheessa pyrittiin löytämään sellaiset arvot, jotka riippuivat pelkästään
jätekasasta itsestään. Tähän päästiin laskemalla ero jätekasan mitattavan suureen ja siilon
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ulkopuolelta saatavan mittaustuloksen välillä. Alla on kuva hiilidioksidin määrän erosta siilon
sisällä ja siilon ulkopuolella.

Kuvio 8. Hiilidioksidin määrän ero siilon ja ulkoilman välillä koko pilottijakson ajalta

Koska päätavoitteena oli selvittää millä valituilla parametreilla on suurin merkitys jätekasan
lämpötilan nousuun ja sitä kautta mahdolliseen itsesyttymiseen, kunkin parametrin (kosteus,
hiilidioksidi, hiilimonoksidi ja metaani) sekä lämpötilan välillä tehtiin ristikorrelaatioanalyysi.
Alla on analyysin tulokset eri parametrien ja lämpötilan välillä.
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Kuvio 9. Lämpötilan ja hiilimonoksidin välinen riippuvuus
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Kuvio 10. Lämpötilan ja hiilidioksidin välinen riippuvuus
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Kuvio 11. Lämpötilan ja metaanin välinen riippuvuus
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Kuvio 12. Lämpötilan ja kosteuden välinen riippuvuus
Kuten kuvista näkyy hiilimonoksidilla (corr 0.08) ja metaanilla (corr: 0.25) ei ole riippuvuutta
lämpötilan nousun kanssa. Hiilidioksidin (corr: 0.51) ja lämpötilan muutoksien välillä on jonkin
verran riippuvuutta. Selkeä riippuvuus on havaittavissa lämpötilan ja kosteuden (corr: -0.75)
välillä. Riippuvuus on kuitenkin negatiivinen, sillä lämpötilan noustessa kosteus jätekasan
ylläolevan anturin mukaan pienenee. Analyysin tuloksena voimme päätellä merkittävimmän
muuttujan, joka vaikuttaa jätekasan lämpenemiseen ja mahdolliseen itsesyttymiseen, olevan
kosteus. Lisäksi hiilidioksidin määrän kasvulla on jonkinlainen vaikutus jätekasan lämpötilan
nousuun. Seuraamalla yhdessä hiilidioksidin ja kosteuden muutosta, voidaan parhaiten
ennakoida mahdollista jätekasan itsesyttymistä.
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Muita jätekasan lämpötilan seurantaan pilotoituja mittauksia
Pilotin yhteydessä on toteutettu myös erillinen lämpötilan ja kosteuden IoT-mittalaite.
Mittalaitteessa on anturi metalliputken päässä ja putki työnnetään jätekasaan, jolloin kasan
sisäinen ja paikallinen lämpötila sekä kosteus voidaan mitata ja lähettää langattomasti Loraverkon välityksellä IoT-alustaan. Mittalaitetta voidaan käyttää yksittäisten mittausten
suorittamiseen tai se voidaan jättää jätekasaan ns. jatkuvaan mittaukseen, jolloin mittaus
suoritetaan automaattisesti tunnin välein ja laite lähettää datan IoT-alustaan. IoTmittalaitteesta on laadittu erillinen raportti.
Lisäoptiona testattiin myös lämpökameran ja/tai IR-kameran mahdollisuuksia ja hyötyjä
lämpenemisen ja syttymisen tunnistamisessa.

Jätekasan itsesyttymisen tunnistus lämpökameran avulla
Tavoitteena oli tutkia jätekasan itsestään syttymistä ja mahdollisen syttymisen havaitsemista
lämpökameran avulla. Tarkoitus oli ottaa lämpökameralla kuvia jätekasasta tietyn väliajoin ja
niitä analysoimalla ilmoittamaan, jos jätekasassa on poikkeavia lämpöalueita.
Pilotti toteutettiin käyttämällä Raspberry Pi yhden piirilevyn minitietokonetta ja PureThermal
Flir Lepton 3.5 lämpökameraa (Kuvio 13).
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Kuvio 13: Kuva Lepton Flir 3.5 kamerasta

Lisäksi työssä hyödynnettiin Thingsboard avoimen lähdekoodin IoT -alustaa, jolla voidaan
kerätä, prosessoida ja visualisoida dataa. Kameralla otetut kuvat siirrettiin Thingsboardiin.
Pilotissa toteutettiin myös automaattiset hälytykset lämpötilan ylittäessä asetetut rajat.
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Kuvio 14: Raspberry pi ja matkapuhelinverkon modeemi kotelon sisällä. Kameramoduuli
kiinnitetty kanteen.
Kuvien ja datan ottamiseen kameramoduulilla käytettiin uvc-radiometry.py -skriptiä, jolla
saatiin otettua kuva kameran näkymästä ja tallennettua .png muodossa. Kuvatiedoston yli
kirjoitettiin joka kerta uudella samannimisellä kuvatiedostolla, kun kameralla otettiin uusi
kuva.
Oletuksena skripti merkitsi kuvaan ruksin korkeimman lämpötilan pikseliin ja merkitsi oikealle
puolelle, mikä oli lämpötila kyseisessä pikselissä.

Kommentoinut [A1]: lause
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Kuvio 15: Thingsboardin dashboardin näkymä lämpökameran ottamasta kuvasta.
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Kuvien tallennus
Kuvat tallennettiin Raspberrylle /home/pi/Thermal/Images/Log kansioon. Tämä kansio
synkronoitiin Google driveen käyttäen rclone ohjelmaa. Ohjelmaan määriteltiin Google tilin
tiedot, millekä tilille synkronointi haluttiin tehdä. Tämän jälkeen ohjelmalla sai synkronoitua
halutun kansion haluttuun paikkaan Google driveen. Synkrononiti tehtiin tunnin välein,
minuutti lämpökameralla kuvan ottamisen jälkeen.

Hälytyksen tekeminen
Korkeimman lämpötilan tarkastaminen tehtiin Python skriptillä, jolla luettiin kuvanottohetkellä
kirjoitettua temp.txt tekstitiedostoa. Tekstitiedosto sisälsi pelkästään ensimmäisellä rivillä
lämpötila-arvon. Lukemalla ensimmäisen rivin tekstin numeerisena pystyttiin selvittämään,
onko lämpötila yli vai alle 50°C. Jos lämpötila tekstitiedostossa ylitti 50°C, skripti kutsui
pythonmail2.py skriptiä. Pythonmail2.py skripti lähetti sähköpostihälytyksen liian korkeasta
lämpötilasta.
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