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odczas przygotowywania do sprzeda-
ży sadzeniaków, ziemniaków jadal-
nych oraz do przetwórstwa ważnym 

procesem jest sortowanie. Jego celem jest 
rozdzielenie partii ziemniaków na frakcje. 
Dokładne rozdzielenie stanowi problem, 
gdyż bulwy mają różną wielkość i kształt od 
okrągłego do podłużnego. A są też bulwy o 
kształcie nieregularnym, które utrudniają 

sortowanie. Sposób przemieszczania się 
bulwy na sitach sortownika zależy od jej 
kształtu i położenia środka masy. 

Celem pracy jest prezentacja sortowników 
używanych w produkcji ziemniaków oraz 
rozwiązań poprawiających jakość sortowa-
nia.  
 Główne parametry, według których ziem-
niaki są frakcjonowane, to grubość, szero-
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kość i masa bulwy. Ze względu na zasadę i 
sposób frakcjonowania sortowniki mecha-
niczne można podzielić na kilka grup, a 
mianowicie: 
●z sitami płaskimi zawieszonymi na waha-
czach, wykonującymi ruch posuwisto-zwrot-
ny; ●z sitami oczkowymi wykonującymi ruch 
obiegowy; ●z wałkami gładkimi lub profilo-
wanymi wykonującymi ruch obiegowy o sta-
łej lub zmiennej odległości między wałkami; 
●bębnowe. 
 Najpopularniejsze są sortowniki sitowe, 
następnie obiegowe siatkowe i obiegowe 
wałkowe. Bębnowe mają coraz mniejsze 
zastosowanie, ewentualnie jeszcze w ma-
łych gospodarstwach. Do precyzyjnego sor-
towania, na razie na małą skalę, ale są już 
wprowadzane sortowniki z automatycznym 
ustawianiem parametrów pracy oraz sortow-
niki z optoelektronicznym systemem identyfi-
kacji bulw.  

Sortownik sitowy o ruchu posuwisto-          
-zwrotnym. Najpowszechniej stosowane są 
sortowniki wykorzystujące szerokość bulwy 
jako cechę dzielącą ziemniaki na frakcje. 
Charakterystykę wybranych sortowników 
sitowych przedstawiają tabele 1a i 1b. Sita 
są ustawione pod kątem 3-5o i wykonują 
ruch posuwisto-zwrotny. Ich pochylenie de-
cyduje o przemieszczaniu całej masy ziem-
niaków w jedną stronę mimo ruchu w dwóch 
kierunkach. Sita są umieszczone jedno nad 
drugim, co powoduje, że drobniejsze frakcje 
muszą przemieścić się przez kilka sit. Ziem-
niaki są frakcjonowane na 3 do 5 frakcji.  

Najczęściej wydajność tych sortowników 
wynosi 2-8 t/h, dla dużych firm sortujących 
produkuje się sortowniki o wydajności 20-30, 
a nawet do 40 t/h. Małe sortowniki z sitami 
płaskimi o przepustowości do ok. 5 t/h zwy-
kle umożliwiają podział na 3 frakcje: odpady, 
tj. bulwy mniejsze niż 28 (30) mm, frakcję 
zasadniczą 30-55 (60) mm i o wymiarach 
większych. W większych sortownikach frak-
cja użytkowa jest dzielona najczęściej na 2 
frakcje.  

Podczas sortowania bulwy przemieszcza-
ją się wzdłuż sita i są uderzane krawędziami 
jego oczek. Żeby zmniejszyć siłę uderzenia, 
a w konsekwencji ograniczyć uszkodzenia, 
sita większych frakcji są powlekane gumową 
otuliną, gdyż duże bulwy uszkadzają się 
bardziej. W nowo budowanych modelach 

sortowników, które obecnie wchodzą na ry-
nek, przeważnie wszystkie sita są gumowa-
ne.  

Najpopularniejsze sortowniki stosowane 
w gospodarstwach rolnych mają wydajność 
ok. 5 t/h i składają się z trzech części: prze-
nośnika skośnego podającego ziemniaki, 
właściwego sortownika i stołu selekcyjnego. 
Duże sortowniki połączone są ze stołami 
selekcyjnymi poprzez stół rozdzielczy. Po 
dłuższym sortowaniu sita wymagają oczysz-
czenia z kamieni i bulw zakleszczonych w 
oczkach. Większe sortowniki sitowe są wy-
posażone w specjalne wybijacze: umiesz-
czony pod sitami metalowy płaskownik osło-
nięty gumą, przemieszczając się wzdłuż sit, 
uderza w nie cyklicznie. Zakleszczone ziem-
niaki po wybiciu dalej przesuwają się po si-
cie. 

Sortownik sitowy obiegowy. Te sortow-
niki wykorzystują do dzielenia szerokość 
bulw. Ziemniaki przemieszczają się po kwa-
dratowym sicie w postaci siatki rozciągniętej 
na dwóch wałkach o odpowiednich oczkach. 
Dodatkowo zamontowany pod sitem wstrzą-
sacz powoduje nieznaczne podrzucanie 
bulw. Bulwy mniejsze od oczka sita spadają 
na umieszczony prostopadle pod sitem 
przenośnik. Bulwy większe zostają i są wy-
noszone na przenośnik usytuowany za si-
tem. Ten typ sortownika charakteryzuje się 
dużymi wymiarami nawet przy sortowaniu 
bulw na 3 frakcje. Zwiększanie liczby frakcji 
powoduje złożoną rozbudowę przestrzenną 
sortownika.  

Sortownik z sitami obiegowymi ma jednak 
zalety: dużą wydajność sortowania oraz 
mniejsze siły uszkadzające działające na 
bulwy. W celu zwiększenia dokładności sor-
towania oczka sit mają też kształt sześcioką-
ta. Szczególnie jest to przydatne do sorto-
wania bulw okrągłych, a także cebuli.  

Sortowniki z sitami obiegowymi mogą 
pracować samodzielnie lub być częścią ze-
stawu składającego się z zasobnika przyję-
ciowego, odsiewacza zanieczyszczeń, sor-
townika z sitami obiegowymi i stołu selekcyj-
nego. Takie zestawy są przeważnie wyko-
rzystywane w przechowalni, gdyż umożliwia-
ją przyjęcie prosto z pola ziemniaków zebra-
nych na przyczepy z tylnym przechyłem oraz 
wstępny podział na 2 frakcje użytkowe od-
prowadzane przenośnikami do przechowalni.    
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Sortownik obiegowy wałkowy. Wyko-
rzystuje do frakcjonowania grubość bulwy. 
Jest wyposażony w obracające się wałki, 
między którymi znajdują się określonej sze-
rokości szczeliny. Wałki ze szczelinami mo-
gą być umieszczone na stałe lub przemiesz-
czać się w ruchu obiegowym, zmieniając 
wielkość szczeliny. Bulwy przemieszczają 
się po ruchomych wałkach i wpadają – za-
leżnie od swojej grubości – w różne szczeli-
ny. Przenośniki pod wałkami odbierają kolej-
no coraz większe frakcje. W pierwszej części 
sortownika między wałkami przelatują bulwy 
o najmniejszej grubości, w dalszej części 
grubsze, a na końcu najgrubsze. 
 Dużą wadą tego typu sortownika jest ma-
ła dokładność sortowania, ponadto wałki 
intensywnie oblepiają się mokrą ziemią. 

Sortownik „wagowy”, czyli uwzględ-
niający masę bulw. Sortowanie ziemniaków 
na podstawie masy bulwy ma ograniczone 
znaczenie, ale jest wykorzystywane w wy-
padku ziemniaków przeznaczonych np. do 
pieczenia, gdyż aby wszystkie upiekły się w 
tym samym, określonym czasie, muszą mieć 
jednakową masę. W skład takiego zestawu 
sortowniczego wchodzą przenośniki rzędu-
jące strumienie ziemniaków, wagi elektro-
niczne z komputerowym system sterującym 
oraz długie przenośniki kubełkowe, pod któ-
rymi znajdują się prostopadle umieszczone 

przenośniki odbierające. Kubełki otwierają 
się na różnej długości zależnie od masy bul-
wy i przypisanego przenośnika odbierające-
go odpowiednie frakcje. Taki sortownik jest 
drogi i powinien być wykorzystywany w hur-
towniach konfekcjonujących i sprzedających 
ziemniaki oraz owoce i warzywa. 

Sposoby zwiększenia  
dokładności sortowania 
W ocenie dokładności pracy sortowników 
istotna jest ocena kształtu bulwy wyrażona 
współczynnikiem wydłużenia (f), definiowa-
nego jako stosunek jej długości do szeroko-
ści. Współczynnik ten może zawierać się od 
1,0 do ponad 2,0. W tabeli 2 przedstawiono 
współczynniki wydłużenia dla różnych kształ-
tów bulw.  

Tabela 2 
Zakres współczynnika wydłużenia  
dla odpowiedniego kształtu bulwy                

(DECOP projekt-IHAR 2005) 

Kształt bulwy 
Współczynnik  

wydłużenia 

Okrągły <1,09 

Okrągłoowalny 1,10-1,29 
Owalny 1,20-1,49 
Podłużnoowalny 1,50-1,69 
Podłużny 1,70-1,99 
Ekstrapodłużny >2,00 
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Rys. 1. Wskaźnik kształtu (f) dla odmiany Triada w zależności od frakcji (DECOP projekt-IHAR 2005) 

 
Poszczególne odmiany charakteryzuje 

średni współczynnik wydłużenia, ale należy 
zauważyć, że nie jest on stały dla odmiany, 
lecz zmienia się zależnie od wielkości bulw. 

Rysunek 1 przedstawia przykładowo, jak 
zmienia się współczynnik wydłużenia w po-
szczególnych frakcjach odmiany Triada. 
Drobniejsze ziemniaki są bardziej okrągłe          
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(f = 1,09), a większe frakcje bardziej wydłu-
żone (f = 1,60). Biorąc jednak pod uwagę 
procentowy udział poszczególnych frakcji 
(rys. 2), najwięcej jest bulw frakcji 40-60 mm 
o współczynniku wydłużenia ok. 1,30. 

Odmiany polskiej hodowli mają głównie 
kształt okrągły, odmiany o kształcie owalnym 
i wydłużonym są mniej liczne (rys. 3). Wśród 
odmian zagranicznych, głównie z Europy 
Zachodniej, udział bulw o kształcie okrągłym, 
owalnym i podłużnym jest na podobnym po-

ziomie. Ma to istotne znaczenie dla rozwoju 
konstrukcji sortowników. Sortowniki sitowe o 
ruchu posuwisto-zwrotnym dobrze sortują 
ziemniaki okrągłe, w wypadku podłużnych 
dokładność jest mniejsza. Dlatego firmy z 
zachodniej Europy produkujące sortowniki 
wcześniej zauważyły ten problem i rozpoczę-
ły poszukiwania nowych konstrukcji sortow-
ników. W Polsce także w wyniku zwiększo-
nego przetwórstwa (frytki) hodowla rejestruje 
coraz więcej odmian o kształcie podłużnym. 

 

 
Rys. 2. Udział masy ziemniaków w poszczególnych frakcjach, 

odmiana Triada (DECOP projekt-IHAR 2005) 

 

 
Rys. 3. Udział polskich odmian o różnym kształcie na tle pozostałych krajów UE  

(DECOP projekt-IHAR 2005) 
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Konstrukcja sortowników zwiększających 
efektywność sortowania rozwija się w dwóch 
kierunkach: ulepszanie tradycyjnych sortow-
ników sitowych przez modyfikację parame-
trów ruchu oraz opracowywanie nowych me-
tod sortowania przez wprowadzanie opto-
elektronicznych czytników kształtu bulw. 

W tradycyjnych sortownikach sitowych 
nowym urządzeniem jest mechanizm napę-
dowy umożliwiający ustawienie różnej pręd-
kości wału korbowego. Prędkość wału od-
powiednio dobrana dla danej partii ziemnia-
ków umożliwia wybór takiego ruchu sit, przy 
którym wydajność i dokładność sortowania 
jest optymalna. 

Ogólnie można powiedzieć, że intensyw-
niejszy ruch sit sprzyja większej dokładności 
sortowania i zmniejszeniu zapychania się sit, 
ale też oznacza wzrost uszkodzeń bulw. 
Głównym celem sortowania jest uzyskanie 
dużej dokładności przy niewielkich uszko-
dzeniach bulw, co jest trudne do spełnienia, 
gdyż występuje między nimi zależność ujem-
na. 

Modyfikacją zmierzającą do zwiększenia 
efektywności sortowania jest cykliczny ruch 
sit. Ten ruch w każdym cyklu zmienia się, na 
początku obroty silnika są mniejsze, po kil-
kunastu sekundach gwałtownie zwiększają 
się, a następnie na powrót stają się wolniej-
sze. Takie „przyśpieszenie” sit wpływa na 
większą dokładność i mniejsze zapychanie 
się oczek. 

Sortownik sitowy z automatycznym 
ustawieniem ruchu sit. Bardziej zaawan-
sowaną konstrukcją są sortowniki z automa-
tycznym ustawieniem obrotów w zależności 
od kształtu bulw i natężenia przepływu masy. 
Parametry charakteryzujące kształt i natęże-

nie przepływu ziemniaków są mierzone za 
pomocą układu składającego się z kamery 
fotograficznej, mikroprocesora i monitora, a 
następnie przeliczane i porównywane z bazą 
danych.  

Baza została opracowana na podstawie 
wielu pomiarów procesu sortowania ziem-
niaków przy różnej wydajności sortowania i 
różnym kształcie bulw. Porównanie kształtu 
bulwy i natężenia przepływu ziemniaków z 
wzorcowymi parametrami z bazy danych 
powoduje właściwe ustawienie obrotów silni-
ka napędowego oraz zmianę parametrów 
ruchu wałka korbowego.  

Ocenia się dokładność sortowania po-
szczególnych sit oraz całego sortownika. 
Dokładność każdego sita jest określana jako 
stosunek bulw właściwie przesortowanych w 
danej frakcji do wszystkich ziemniaków znaj-
dujących się w tej frakcji, wyrażony w pro-
centach. Dobra dokładność sortowania jed-
nego sita powinna wynosić 97%. Dokładność 
sortowania całego sortownika wyraża stosu-
nek właściwie przesortowanej masy ziem-
niaków na wszystkich sitach do masy całko-
witej, wyliczony w procentach. Dokładność 
sortowania sortownika powinna wynosić 
95%. W praktyce trudno uzyskać taki wynik.  

W tabeli 3 przedstawiono wyniki pomia-
rów dokładności sortowania odmian o róż-
nym współczynniku wydłużenia i dokładności 
poszczególnych sit. Większą dokładność 
uzyskano w wypadku ziemniaków o mniej-
szym współczynniku wydłużenia, natomiast 
jeśli chodzi o wpływ wielkości i frakcji, do-
kładniej były sortowane bulwy drobne i śred-
nie. Dokładność sortowania bulw dużych, a 
szczególnie o większym współczynniku wy-
dłużenia, była mniejsza. 

 
Tabela 3 

Dokładność sortowania w zależności  
od współczynnika wydłużenia bulw (DECOP projekt-IHAR 2005) 

Współczynnik Dokładność sortowania (%) 

wydłużenia wymiar oczka sita (mm) indeks 
 50 45 35 28 sortownika 

1,64 28,7 92,2 82,3 98,5 68,4 
1,42 80,4 96,1 93,5 98,5 87,1 
1,12 84,3 98,1 85,8 98,4 87,0 
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Sortownik optoelektroniczny. Bardzo 
dokładne sortowanie ziemniaków zapewniają 
sortowniki z systemem wideo, który służy do 
określania wielkości i kształtu bulw. Ponadto 
są one wyposażone w pneumatyczne wybi-
jacze oraz przenośniki odbierające poszcze-
gólne frakcje. 

Bulwy o parametrach zidentyfikowanych 
przez system optoelektroniczny trafiają na 
wybijacze pneumatyczne, gdzie są odrzuca-
ne na odpowiednio ustawione przenośniki. 
Sortownik może dzielić strumień ziemniaków 
na 3 frakcje: pod względem szerokości 
(standardowo), długości i kształtu bulwy 
(stosunek długości do szerokości). Może też 
zliczać bulwy każdej frakcji. Taki sortownik, 
ze względu na dużą wydajność i koszt, może 
mieć zastosowanie w dużych przechowal-
niach, zaopatrujących rynek ziemniaków 
jadalnych i innych warzyw. 
 
Podsumowanie 
Powszechnie stosowanym sortownikiem do 
przygotowywania ziemniaków na różne kie-
runki użytkowania jest sortownik sitowy o 
ruchu posuwisto-zwrotnym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wprowadzane modyfikacje w zakresie ru-
chu sit mają na celu zwiększenie dokładno-
ści sortowania i zmniejszenie uszkodzeń 
mechanicznych. 

Sortowniki wykorzystujące elektroniczne 
elementy do oceny kształtu bulw i modyfika-
cji ruchu sit nie są jeszcze konkurencyjne w 
stosunku do sortowników tradycyjnych. 

Sortowniki frakcjonujące ziemniaki z wy-
korzystaniem kamery wideo są drogie i w 
niewielkiej liczbie wykorzystywane w hur-
towniach konfekcjonujących różne płody 
rolne, np. ziemniaki, cebulę czy marchew.  
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