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(vlnr) Andre van Dam, Yuri van Engelshoven en Jeroen Cevaal: “Tegen de tijd dat de Virtual Chemist marktrijp is, zal de gehele procedure 
om een sample te beoordelen een kwartier duren. Inclusief scannen, analyseren en het rapport terugsturen.” (foto Sam Rentmeester) 

De verwerking van plasticafval tot nieuwe grondstof-
fen is niet altijd eenvoudig. Zo is er geen goede 

methode om te achterhalen welke soorten plastic er 
precies in het afval zitten of de verhouding waarin de 
andere soorten plastic aanwezig zijn. Recyclers en 
verwerkers zouden daar baat bij hebben omdat ze hun 
scheidings- en verwerkingsprocessen erop kunnen 
optimaliseren. Bijvoorbeeld omdat oud plastic tot een 
hoogwaardiger product kan worden herverwerkt of dat 

minder chemicaliën wordne toegevoegd om tot een 
hoogwaardig product te komen.

99,5 procent 
Polytential is een jong bedrijf, dat hiervoor een geauto-
matiseerde methode ontwikkelt in de vorm van het 
apparaat ‘Virtual Chemist’. Het prototype wordt 
momenteel getest onder operationele omstandighe-
den, zegt Jeroen Cevaal, een van de oprichters van 

Het herkennen van soorten kunststof in de afvalverwerking is niet eenvou-
dig. Het jonge Delftse bedrijf Polytential ontwikkelt nu de zogenoemde 
Virtual Chemist: een apparaat dat de belangrijkste plastics in een batch 
plastic afval volledig automatisch kan onderscheiden. 

Virtual Chemist onderscheidt
plastic afval volautomatisch 
Delftse start-up ontwikkelt apparaat met hyperspectrale camera  
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Polytential. “Het is de bedoeling dat de Virtual Chemist 
een sample van vijf kilogram kan analyseren met een 
nauwkeurigheid van 99,5 procent, om te beginnen. 
Uiteindelijk moet dat 99,9 procent worden.”
Het aantal soorten kunststof is enorm groot. Behalve 
de plasticsoort zelf, is er ook een groot aantal additie-
ven, kleur- en vulstoffen. Het is niet redelijk te ver-
wachten dat de Virtual Chemist van meet af aan alle 
combinaties van deze stoffen kan herkennen. 
Momenteel is het apparaat in staat om negen veel 
voorkomende plastics te onderscheiden. Het gaat om 
ABS, PA6, PC, PE, PET, POM, PP, PS en PVC. 
Bioplastics detecteert de Virtual Chemist vooralsnog 
niet. “Daarvan zijn zoveel soorten dat we hebben 
besloten dit nog even te laten liggen.” Polytential is 
bezig met het opzetten van een database van bioplas-
tics. Medio dit jaar zou de detectie van bioplastics dan 
ook mogelijk zijn.

Hyperspectraal
Het hart van de Virtual Chemist is een hyperspectrale 
camera, die gebruik maakt van infrarood licht. Dit 
reflecteert op de stukjes plastic in het sample. De 
camera registreert het weerkaatste licht en op basis 
van de kenmerken hiervan stelt de software vast uit 
welke soort plastic een stukje bestaat. De stukjes 
plastic liggen naast elkaar op een lopende band, die 
onder de camera door loopt.
De gegevens die de camera produceert, worden cen-
traal verwerkt in de cloud. Hierdoor heeft de software 
van het systeem de beschikking over een grote en 
steeds groeiende hoeveelheid gegevens. De analy-
sesoftware werkt op basis van kunstmatige intelligen-
tie en kan eenvoudig verder worden uitgebreid, zodat 
steeds meer soorten plastic kunnen worden herkend.

Kleurdetectie
Dit vertaalt zich in een steeds grotere nauwkeurigheid 
bij het determineren van de aanwezige kunststoffen. 
Verder kan het systeem leren de additieven te herken-
nen. Het is de bedoeling om de Virtual Chemist ook te 
gaan voorzien van kleurdetectie, aldus Cevaal. “Dat is 
vooral belangrijk bij PET-recycling, omdat verwerkers 
met name geïnteresseerd zijn in transparante stukjes 
voor nieuwe flessen.”
De hyperspectrale camera die Polytential nu gebruikt, 
is een kant-en-klaar product. Het bedrijf ontwikkelt 
zelf een systeem om de samples gelijkmatig op een 
lopende band te deponeren, zonder dat de stukjes 
plastic op elkaar liggen en zodanig zijn uitgespreid dat 
ze elkaar niet raken. Dit is essentieel om ieder stukje 
afzonderlijk te kunnen ‘zien’. Bovendien zal een 
methode ontwikkeld worden om het gewicht van ieder 
afzonderlijk stukje plastic te meten.

50 MB per seconde
De ruwe data die de camera nu produceert, worden  
centraal geanalyseerd. Hiervoor is een goede internet-
verbinding noodzakelijk want de hoeveelheid data die 
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Polytential. “Het is de bedoeling dat de Virtual Chemist 
een sample van vijf kilogram kan analyseren met een 

Het aantal soorten kunststof is enorm groot. Behalve 
de plasticsoort zelf, is er ook een groot aantal additie-

wachten dat de Virtual Chemist van meet af aan alle 

voorkomende plastics te onderscheiden. Het gaat om 
wordt gegenereerd is groot: 50 MB per seconde. 
Polytential werkt aan dataverwerkingsmethodes om 
dit te verminderen. Dit kan door het optimaliseren van 
eigenschappen van plastic voor bepaalde bandbreed-
tes, waarvan er nu 224 zijn. Ook is het mogelijk de 
resolutie van de camera te verlagen, reflecties van de 
lopende band weg te filteren, het toepassen van data-
compressie, dan wel een combinatie van technieken. 
Als de gegevens zijn verwerkt, stuurt de software een 
rapport naar de gebruiker van de Virtual Chemist 
waarin omschreven staat welke soorten kunststof er in 
de sample zitten en in welke percentages. In de toe-
komst kan hier ook informatie over de additieven in de 
plastics bij vermeld staan. Tegen de tijd dat de Virtual 
Chemist marktrijp is, zal de gehele procedure om een 
sample te beoordelen een kwartier duren, denkt 
Cevaal. “Inclusief scannen, analyseren en het rapport 
terugsturen.”

Niet moeilijk 
De Virtual Chemist bedienen, is niet moeilijk. Er is  
geen hoog opleidingsniveau voor nodig want het sys-
teem doet immers zelf de analyse. Een korte uitleg 
over de werking is voldoende om met het apparaat aan 
de gang te kunnen gaan.
Maar zover is het nog niet want er bestaat nu alleen 
nog maar een prototype. De eerste helft van 2018 is 
aangewezen om zes bedrijven te testen, vooral ver-
werkers van gerecycled plastic. De testcampagne 
bestaat uit zes periodes van vier weken. De eerste 
week staat het systeem bij een bedrijf om samples te 
analyseren. Vervolgens zijn er twee weken om de test-
resultaten te beoordelen en aanpassingen te doen en 
een week om deze aanpassingen aan de Virtual 
Chemist of de software te testen. Dan verhuist het sys-
teem naar het volgende bedrijf.
In de tweede helft van het jaar zal Polytential de 
Virtual Chemist verder optimaliseren. Het is de bedoe-
ling dat eind 2018 een model gereed is voor introductie 
op de markt maar dit betekent niet dat het systeem 

Schmatische 
 opsteling van de 
Virtual Chemist 

‘We komen bedrijven tegen die 
vooralsnog liever vasthouden aan 
de conventionele methoden zoals 

ruiken aan brandend plastic’
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De recyclingsector is gebaat bij het snel herkennen van de diverse plasticsoorten in afval 

dan klaar is. De zelflerende software zal door gege-
vens van alle operationele systemen worden gevoed, 
waardoor er steeds meer soorten plastic en additieven 
kunnen worden herkend. De activiteiten van Polytential 
worden tot nu toe gefinancierd uit subsidies. Die zijn 
afkomstig uit het MIT-fonds van de provincie Zuid-
Holland, de Technologiestichting STW en Europese 
subsidie van Climate-KIC. Polytential zegt bovendien 
in gesprek te zijn met private financiers.

Leasen 
Een nauwkeurig omschreven business model voor de 
Virtual Chemist is er nog niet. Cevaal denkt dat 
Polytential de installatie zal leasen aan bedrijven. “Dan 
zorgen wij voor het onderhoud en upgrades aan de 
machine en de software. Klanten profiteren dan van-
zelf, als de software andere plastics en combinaties 
van kunststof en additieven leert kennen.” Hoe de 
Virtual Chemist gewaardeerd zal worden in de 
recyclingbranche, moeten worden afgewacht natuur-
lijk. Het is de ervaring van Cevaal dat niet iedere 

potentiële gebruiker ook meteen enthousiast is. “We 
komen bedrijven tegen die vooralsnog liever vasthou-
den aan de conventionele methoden zoals simpele 
drijf-zinktesten of het ruiken aan brandend plastic.”
Daar staat tegenover dat er bij andere bedrijven in bin-
nen- en buitenland grote belangstelling bestaat voor 
de geautomatiseerde en nauwkeurige inventarisatie 
van plasticafval. Als de planning van Polytential wordt 
gehaald, kunnen zij over ongeveer een jaar aan de slag 
met een operationele Virtual Chemist.

www.polytential.eu 
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Er is een goede internetverbinding 
noodzakelijk want de 

hoeveelheid data die wordt 
gegenereerd is 50 MB per seconde’ 
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