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Kuva 1. Neljään kokoluokkaan lajittelevan, käsinerottelutasolla varus-
tetun lajittelukoneen kaaviokuva. 1) Syöttösuppilo ja esilajittelija, 2) 
syöttöelevaattori. 3) seulasto, 4) ylisuuret perunat, 5) suurempi lajite, 
6) pienempi lajite, 7) erottelutaso, 8) säkityssuppilo ja 9) pienperunat. 
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Korjuun jäljeltä perunoiden koko vaihtelee runsaasti. 
Niiden joukossa on lisäksi markkinoitavaksi kelpaamatto-
mia vioittuneita, epämuotoisia ja tautisia perunoita sekä 
multaa, kiviä ja kasvuston jätteitä. Lajittelussa perunat 
erotellaan käyttötarkoituksen mukaan eri kokoluokkiin ja 
tarkoitukseen sopimattomat perunat ja roskat poistetaan. 

Huolelliset istutus- ja hoitotoimenpiteet, perunoiden  

vioittumisen välttäminen noston, kuljetuksen ja varastoin-
nin yhteydessä sekä asianmukainen varastointi ovat edel-
lytyksenä mahdollisimman tasakokoisten ja laadultaan hy-
vien perunoiden tuottamiseen. Mikäli kaikkia edellä mal-
nittuja seikkoja ei oteta riittävästi huomioon, markkinoin-
tiin keipaamattomien perunoiden osuus saattaa olla niin 
suuri, ettei lajittelu ole taloudellisesti kannattavaa. 

Suurimmat vaatimukset iajitte-
lun suhteen on asetettava sia 
menperunalle istutuksen koneet 
listaminen etenkin täysautomaat- 
tisten 	istutuskoneiden 	käyttö, 
edellyttää melko tasakokoista se 
menperunaa Taudin saastutta-
mat ja epämuotoiset mukulat on 
käsinlajittelun 	yhteydessä 	sie- 
menperunan joukosta ehdotto 
masti poistettava Myytävä sie-
menperuna on monissa maissa 
jaettu 2-3 kokoluokkaan. Suo-
messa vastaavia siemenperunaa 
koskevia vaatimuksia ei valitet-
tavasti toistaiseksi ole 

Ruokaperunan suhteen vain ns 
herkkuperunalle on maassamme 
asetettu 	viralliset 	vaatimukset 
Herkkuperuna jaetaan 2 koko- 
luokkaan 	mukulan 	paksuutta 
osoittavan 	läpimitan 	mukaa-. 
Pyöreähköjen lajikkeiden kokoluo-
kat ovat 45...55 mm ja 55..70 mm. 
Pitkulaisten lajikkeiden vastaavat 
läpimitat ovat 40...50 mm ja 50... 
60 mm. Varsinaisen talousperu-
nan suhteen meillä ei vastaavia 
vaatimuksia vielä ole, joskin ke- 

räilyliikkeet pyrkivät iajittelemaan 
perunat likimain samoihin koko- 
luokkiin 	kuin 	herkkuperunan 
Suomen Perunaseuran laatimassa 
ruokaperunan 	laatustandardeja 
koskevassa ehdotuksessa esite-
tään pienimmäksi läpimitaksi 35 
mm ja kokoluokkien väliksi 15 
mm. Sallittavien laatuvirheiden 
enimmäismäärän mukaan ruoka-
peruna( suositellaan jaettaviksi li-
säksi kolmeen laatuluokkaan: eri-
koisperuna, I- ja II-luokan ruoka-
peruna 

Peruna, etenkin siemenperuna, 
olisi ehkä edullisinta lajitella pai-
non mukaan eri kokoluokkiin. 
Tähän saakka mukulan painon 
mukaiseen lajitteluun ei ole pys-
tytty kehittämään käyttökelpoista 
ratkaisua. Näin ollen lajittelun pe-
rustana joudutaan edelleen käyt-
tämään perunan läpimitan mu-
kaista luokittelua. 

Perunoiden läpimittaan perus-
tuva lajittelu voi tapahtua joko 
mukulan suurimman paksuuden 
tai pituuden mukaan. Pyöreiden, 
lajiteltujen perunoiden kokoluo- 

kat vastaisivat tarkalleen vaadit 
luja arvoja. Pitkähköt perunat la-
jittuvat kahdella eritaisen tulok-
sen antavalla tavalla. Mikäli pe-
runa pyörähtää seulalla päittäin, 
rajana on mukulan suurin pak-
suus kun taas seulalla kyljel-
lään pyörivän perunan kokoluok-
ka määräytyy suurimman pituu-
den mukaan. Lajittelukoneen eri 
seularakenteilla pyritään edistä-
mään jompaa kumpaa edellä 
mainituista perunan liikkeistä ja 
siten parantamaan lajittelutuloa-
ta. Lajittelukoneen rakenteelliset 
ominaisuudet riippuvat melkoises-
ti siis siitä, jaetaanko perunat eri 
kokoluokkiin pituuden va; pak-
suuden mukaan. Eräissä maissa 
siemenperuna lajitellaan paksuu-
den ja ruokaperuna pituuden 
perusteella. Käsinerottelutyön hel-
pottamisen kannalta mukulan pak-
suuden mukaan suoritettava lajit-
telu olisi suositeltavampaa. 

Esilajittelu 
Perunoiden esilajittelu suorite-

taan varastoinnin yhteydessä, jol-
loin pienin lajitekoko erotetaan 
rehuperunaksi ja irtonainen mul-
ta ja muut roskat poistetaan 
Runsaasti perunaa tuottavissa ta-
louksissa voi olla syytä varasto-
tilan säästämiseksi samassa yh-
teydessä erotella myös teolli-
suus- tai rehuperunaksi käytet-
tävät ylisuuret mukulat. Tällöin 
joudutaan käyttämään jo varsi-
naisia lajittelukoneita, mikä käy-
tännöllisesti katsoen kaksinker-
taistaa lajittelutyön Esilajittelu on 
tärkeää korjuukoneiden jäljeltä, 
jolloin mullan ja roskien määrä 
on tuntuvasti suurempi kuin kar- 

holta käsin poimituissa perunois-
sa. Multa ja roskat vaikeuttavat 
varastoidun perunan tuulettamis-
ta tai saattavat estää kokonaan 
sen ja aiheuttavat häiriöitä laarin 
tyhjennyksen ja varsinaisen la-
jittelun yhteydessä. 

Kuva 2. Puikkoteloilla varustettu 
esilajittelukone, jonka telojen no-
peus on aina edellisen telan no-
peutta suurempi. Kone on melko 
tehokas, eivätkä kivet aiheuta häi-
riöitä sen toiminnassa. 

Tähän saakka esilajittelukonee-
na on käytetty pääasiassa yhtä 
edestakaisin liikkuvaa neliöreikä-
tai puikkosäleikköseulaa. Näiden 
esilajittelukoneiden teho on usein 
riittämätön varastoinnin yhteydes- 
sä 	suot itettavaan 	esilajitteluun. 
Seuloille juuttuvat kivet lisäävät 
lisäksi perunoiden vioittumisvaa-
raa. 

Tasaseuloilla varustettuja esila-
jittelukoneita tehokkaampia ovat 
teräspuikoista valmistetuilla te-
loilla varustetut koneet (kuva 2). 
Kunkin peräkkäin olevan telan 
nopeus on hieman suurempi edel-
lisen telan nooeuteen verrattuna. 
Tämä estää perunoita ja kiviä 
jäämästä talojen väliin. Taloissa 
ei ole täristystaitetta, vaan ne 
liikkuvat tasaisesti. Koneen teho 



Kuva 3. Kumikiekkoteloilla varustettu esilajittelija käsittelee perunoita 
hellävaraisesti. 
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riippuu talojen pituudesta. Peru-
nat jakaantuvat helposti melko 
leveidenkin telojen koko työle-
veydelle. Tästä johtuen voidaan 
käyttää myös melko kapeita syöt-
tökuljettimia. 

Nykyisin on yleistymäss ku-
mikiekkoteloilla varustetul esita-
jittelijat (kuva 3). Koneen 6...8 
tela-akseliin on kiinnitetty 25 ..30 
mm välein ohuehkoja 10...20 cm 
läpimittaisia kumikiekkoja. Pienet 
perunat, kivet, kokkareet ja kas-
vuston jätteet putoavat kiekkojen 
välistä. Kone käsittelee perunoi-
ta hellävaraisesti ja sen teho on 
melko suuri. 

Lajittelukoneiden 
syöttökuljettimet 

Lajittelukoneen seulastolle tu-
levien perunoiden syötön tasaa-
miseksi koneet on varustettu 
syöttökuljettimella, joka nostaa 
perunat joko suoraan tai syöttö-
suppilon kautta seulastolle. Syö; 
tökuljettimen työleveyden on vas-
tattava seulaston työleveyttä. Kul-
jetusripoja tms. on oltava riit-
tävän tiheässä ja kuljettimen no-
peuden on oltava sopivassa suh-
teessa koneen tehoon. Lajittelu-
koneiden, joiden teho on noin 
4...8 tonnia tunnissa, syöttökul-
jettimen nopeus on yleensä noin 
0,20 m/s. Mukuloiden vioittumi-
sen rajoittamiseksi käyttökuljetti-
men pää on varustettava peru-
noiden putoamiSnoPeuden rajoit-
tavalla kumi- tms. esteettä. Peru-
noiden putoamiskorkeus seulas-
tolle ei saa olla 15 cm suurempi 

Seularakenteet 
Lajittelukoneissa käytetään lie-

riö- tai tasoseuloia: eräissä ko-
neissa myös uurrettuja kumite'o- 

Kuva 4. Lieriöseulat soveltuvat 
vain perunan pituuden mukaiseen 
lajitteluun. 

ja tai kapeita rinnakkain olevia 
hihnoja. 

Lieriöseuloilla (kuva 4) varuste-
tuissa lajittelukoneissa perunat 
pyörivät lieriön pohjalla kapeaa 
kierremäistä väylää pitkin jatku-
vasti samaan suuntaan. Koska 
perunat pyörivät lähes yksin-
omaan kyljellään, lieriöseulat so-
veltuvat vain perunan pituuden 
mukaiseen lajitteluun. Lajittelute-
hoa voidaan säätää seulojen ka!-
tevuutta muutamalla. Kahdella 
lieriöseulalla varustetun, 4 koko-
luokkaan lajittelevan koneen te-
ho kehänopeuden ollessa n 0.5 
m/s on n. 1,5 tonnia seulaston 
neliömetriä kohden tunnissa. Toi-
mintatavasta johtuen lieriöseuloil-
la varustetut koneet ovat melko 
herkkiä ylikuormiltumaan. Koska 
seularummut ovat kooltaan mel-
ko suuria, niiden vaihto ja söi- 

lytys on hankalaa. Seulojen vaih-
don helpottamiseksi lieriöseulat 
on sijoitettu peräkkäin. Em. syis-
tä johtuen aikaisemmin melko 
yleisesti käytettyjä lieriökoneita ei 
nykyisin enää sanottavasti val-
misteta 

Tasoseulat (kuva 5) ovat 
lähes poikkeuksetta neliöreikä-
seuloja Eräissä koneissa on käy-
tetty tehon lisäämiseksi 6-kulmai-
silta rerillä varustettuja seuloja 
Tällöin reikien lukumäärä on pin-
ta-alayksikköä kohden n. 15 
suurempi. Nämä seulat eivät ole 
osoittautuneet kuitenkaan edulh-
siksi, sillä perunat juuttuvat 6-
kulmaisiin reikiin tuntuvasti hel-
pommin kuin neliömäisiin 

Perunoiden vioittumisen ja seu-
lareikien mittojen säilymisen ta-
kia seulojen langan läpimitan on 

Kuva 5. Tasoseulat voidaan sijoit-
taa joko alakkain tai peräkkäin. 

oltava vähintään 3 mm. Perunoi-
den putoaminen syöttökuljettimel-
ta ja seulalta toiselle ja tästä 
aiheutuva pomppiminen ovat en- 

sisijaisena 	syynä 	perunoiden 
vioittumiseen seulastolla. Epä-
edullisimpia tässä suhteessa ovat 
seulat, joiden sekä pitkittäis- et-
tä poikittaissuunnassa olevat lan-
gat on risteytyskohdassa mo!em- 

Kuva 6. Seulaston reikäkoon oi-
keana säilymiseksi kehyksen reu-
nustamat silmät on varustettava 
kehyksen reunan vieressä kulke-
valla langalla. 

mat taivutettu puolen langan läpi-
mitan verran. Perunoiden vioit-
tumisen kannalta on edullisem-
paa taivuttaa vain alapuolella 
oleva poikkittaislanka. Tämä ta-
pa ei etenkään silloin, kun seu-
lan pinta-ala on suuri, ole rei-
kien muodon säilymisen kannalta 
riittävä. Seulojen paremman kes-
tävyyden ja lajittelutarkkuuden 
sekä perunoiden pienemmän 
vioittumisvaaran vuoksi uusimmis- 

sa tasoseuloissa langat on yhdis-
tetty hitsaamalla niin, että pi-
tuussuunnassa oleva lanka jää 
päällepäin. Seulojen rakenteessa 
on lisäksi otettava huomioon, et-
tä seulan kehyksen reunustama 
silmä on varustettava kehyksen 
reunan vieressä kulkevalla langat-
la reikäkoon säilymiseksi oikeana 
(kuva 6). 

Lajittelukoneeseen on oltava 
valittavana 	riittävästi 	vaiht o- 
seuloja Pituuden mukaan la-
iiteltaessa reiän läpimitta on va-
littava laiikkeen muodosta riip-
puen kokeilun perusteella niin, 
että mahdollisimman vähän yli-
suuria perunoita joutuu lajiteltu-
jen sekaan Samaan kokoluok-
kaan lajittelevien vaihtoseulojen 
reikäkoon eron on oltava 2,5 mm 
Esim. alle 70 mm kokoluokkaan 
lajiteltaessa on eri muotoisia la-
jikkeita varten oltava valittavana 
55 ja 57,5 mm rei'illä varus!etui 
seulat Vastaava seulan reiän por-
rastus perunan paksuuden mu-
kaan lajiteltaessa on 5 mm Pak-
suuslajittelussa reiän perusläpi-
mitta on 2 mm suurempi kuin 
perunoiden kunkin kokoluokan 
yläraja. 

Tasoseulojen sijoitus 
Tasoseuloilla varustettujen ko-

neiden seulat voivat olla joko 
peräkkäin tai alakkain Viimeksi 
mainitut ovat yleisempiä, koska 
kone voidaan näin tehdä lyhyem-
mäksi. Alakkain olevien seulojen 
on oltava kuitenkin pitempiä, 
koska päällä olevalta seulalta 
putoaa perunoita koko seulan pi-
tuudelta Tästä johtuen eräissä 
rakenteissa seulat on pituussuun-
nassa jonkin verran porrastettu 
Peräkkäin olevien seulojen yli 
menneet perunat joutuvat ensin 
seuraavan seulan alkupäähän, ja 
näin koko seulan pituus tulee 
hyväksi käytetyksi. Vaikka peräk-
käin sijoitetut seulat voivat olla 
jonkin verran lyhyempiä, nämä 
lajittelukoneet tulevat kuitenkin 
hyvin pitkiksi. jos perunat on la-
jiteltava useampaan kokoluok-
kaan Ensimmäisen seulan kuor-
mitus on aina suurin, joten vir-
helajittelun rajoittamiseksi ensim-
mäinen seula on syytä tehdä 
muita pitemmäksi. Peräkkäisseu-
loja käytetään yleensä vain kah-
della seulalla varustetuissa ko-
neissa. Haittana on lisäksi, että 
suurimmat, vioittumisille eniten 
alttiit perunat joutuvat kulkemaan 
koko seulaston yli. 

Lajittelun tehoon ja 
tarkkuuteen vaikuttavat 

tasoseulojen ominaisuudet 
Lajittelun teho ja tarkkuus ovat 

kullekin konetyypille ominaisia ja 
ne riippuvat lähinnä seulojen pin-
ta-alasta, kaltevuudesta, iskun pi-
tuudesta ja nopeudesta. 

Seulojen pinta-ala vaih-
telee tavoitellun tehon mukaan. 
Koneissa, joiden teho on 2,5...5 
tonnia tunnissa. seulojen pituus 
on yleensä 1,2...1,7 m ja leveys 
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vastaavasti 0,5...0,9 m. Teholtaan 
suurimpien (n. 15 t/h) tasoseula-
koneiden seulojen koko on n 
2,3 m x 1,3 m. 

Seulojen nopeus, kallevuus ja 
iskun pituus vaikuttavat lajittelun 
tarkkuuteen samalla tavalla. La-
jittelun tarkkuus on sitä parem-
pi mitä pienempiä mainitut arvot 
ovat. Perunat tulevat toisin sa-
noen sitä paremmin lajitelluiksi, 
mitä kauemmin ne viipyvät seu-
loilla, mutta koneen läpäisykyky 
on samalla huonompi. Rakenteel-
taan yksinkertaisissa koneissa on 
pyrittävä sovittamaan em. lajitte-
luominaisuuksiin vaikuttavat teki-
jät keskenään oikeaan suhtee-
seen. 

Seulojen 	kaltevuus 
vaihtelee yleensä n. 6...90  Pe-
runan pituuden mukaisessa lajit-
telussa — koska perunat eivät 
saisi nousta pystyyn — seulojen 
on oltava jyrkemmässä asennos-
sa kuin paksuuden mukaan laji-
teltaessa. 

Seulojen iskun pituus 
vaihtelee eri konemalleissa n. 
15...50 mm. Keskimääräiseksi oh-
jearvoksi suositellaan n. 25 mm 
iskua. Mitä pitempi isku on sitä 
epätarkemmin perunat tulevat la-
jitelluiksi. Iskun pituuden ollessa 
hyvin lyhyt seula tukkeutuu hei- 

Kuva 7. Elevaattoriseulat on aina 
sijoitettava peräkkäin, mikä piden-
tää koneen rakennetta. Elevaat-
torit ovat kiville jonkin verran 
arkoja. 

Kuva 8. Elevaattoriseulan päässä 
oleva tela irrottaa seulan relkiin 
juuttuneet perunat. 

posti. Etenkin tehokkaissa koneis-
sa seulan iskun pituutta on voi-
tava säätää, koska sillä on mer-
kitystä myös eri muotoisten pe-
runoiden lajittumiseen. Seulojen 
nopeuden ja iskun pituuden on 
oltava sopivassa suhteessa kes-
kenään. nopeutta lisättäessä on 
käytettävä lyhyehköä iskua ia 
päinvastoin 

Seulojen nopeutta, ku-
ten iskunpituuttakin, on peruna-
lajikkeiden erilaisesta muodosta 
johtuen voitava muuttaa. Käsi- ja 
polttomoottorikäyttöisissä koneis-
sa nopeutta voidaan helposti  

säätää. 	Sähkömoottorikäyttöiset 
koneet on varustettava portaatto-
maila pyörimisnopeuden muutti-
maila. Paksuuden mukaan lajitel-
taessa perunan on pyörähdettä-
vä päittäin pudotakseen seula-
reiän läpi. Tästä johtuen seulan 
nopeuden säätöalueen on oltava 
melko suuri. Pienellä seulonta-
nopeudella perunoilla on aikaa 
kääntyä ja lajittelutarkkuus on hy-
vä. Suurta nopeutta käytettäessä 
lajittelutarkkuus kärsii, mutta ko-
neen teho on luonnollisesti suu-
rempi. 

Seulojen nopeus on yleensä n. 
250...300 kaksoisiskua minuutis-
sa iskun pituuden ollessa n. 25 
mm, mutta vaihtelurajet ovat is-
kun pituudesta riippuen melko 
suuret. Esim. iskun pituuden ol-
lessa 20 mm seulojen nopeus 
voi olla n. 400 iskua minuutissa 
ja vastaavasti 80 mm ja n. 150 
iskus/min Seulan koko pinta-ala 
voi lajiteltaessa olla aina melko 
täynnä perunoita lajittelun tark-
kuuden kärsimättä, jos seulan 
pinta-ala on riittävä. 

Paksuuden mukaan lajiteltaes-
sa kaikki seulan läpi menneet 
perunat kuuluvat tarkoitettuun ko-
koluokkaan. Yläseulalle jää kui-
tenkin aina jonkin verran määrä-
mitan täyttäviä mukuloita, jotka 
joutuvat ylisuurten joukkoon. Tä-
tä haittaa voidaan tarpeen mu-
kaan vähentää seulan nopeutta 
ja 	kaltevuutta 	pienentämällä 
Eräissä koneissa em. haitan vä-
hentämiseksi seulan nopeus on 
järjestetty automaattisesti sysävk-
sittäin kiihtyväksi ja hidastuvaksi 
Hitaamman liikkeen aikana peru-
nat pääsevät paremmin putoa-
maan seulan reiän läpi ja no-
peamman liikkeen aikana ne siir-
tyvät eteenpäin. Tämä rajoittaa 
myös perunoiden juuttumista seu-
lan reikiin. Juuttuneiden perunoi-
den irroittamiseksi käytetään myös 
seulan alla olevia edestakaisin 
liikkuvia puhdistimia. 

Tärylajittelukoneissa 
tasoseula on nopeassa täriseväs-
sä liikkeessä. Seulakehikko on 
ripustettu niin, että liike tapah-
tuu samanaikaisesti sekä pysty-
että vaakatasossa Tärisevä liike 
saadaan aikaan käyttöakselilla 
olevan, koko seulastoa tårisyttä-
vän. epätasapainossa olevan pyö-
rän tai nokka-akselin avulla Tä-
ryliikkeen voimakkuutta voidaan 
muuttaa vastapainojen avulla. 

Edestakaisin liikkuvien taso-
seulojen sijasta käytetään myös 
neliörei'illä 	varustettuja 	e I e- 
vaattoriseuloja (kuvat 7 ja 
8), jotka ovat heiluvassa tai täri-
sevässä liikkeessä. Elevaattorin 
päässä on tela, joka työntää seu-
lareikiin jääneet perunat takaisin 
Eleyaattoriseulat on aina sijoitet-
tava peräkkäin, joten kone tulee 
rakenteeltaan melko pitkäksi. 
Elevaattoriseulojen 	lajittelutark- 
kuus on hyvä, mutta ne ovat ki-
ville arkoja. 

Rullalajittelukoneissa 
(kuva 9) on peräkkäin useita uur-
rettuja joko sileitä tai nastapin-
taisia rullateloja. Talojen väliin  

muodostuu joko neliömäisiä tai 
pyöreitä reikiä, joista perunat pu-
toavat. Seuraava rullatela pyörii 
aina jonkin verran nopeammin 
kuin edellinen, jolloin perunat 
kulkevat paremmin talojen yli. Eri 
muotoisten perunoiden lajittele-
miseksi tela-akselin välin suu-
ruutta voidaan muuttaa n. ±-10 
mm. Rullakoneet ovat rakenteel-
taan lyhyitä, mutta tehokkaita. 
Taloja on peräkkäin lajitekoosta 
riippuen yleensä 6...8 ja vastaa-
van osan pituus t..1,2 m. Teho 
riippuu paitsi rullien lukumääräs-
tä myös niiden pituudesta. 45 cm 
leveiden koneiden teho on n. 
8 t/h ja n. 100...110 cm leveiden 
n. 18 t/h. Talojen pyörimisno-
peus on n. 0,6 m/s. Rullakoneei 
soveltuvat vain perunan paksuu-
den mukaiseen lajitteluun. 

Hihnalajittelukonei-
den (kuva 10) hilhnal ovat pyö-
reitä tai kinahihnoja ja niiden vä-
li suurenee kiilamaisesti seulan 
takaosaan päin. Eräissä koneissa 
vierekkäisten hihnojen nopeus 
poikkeaa n. 10 	toisistaan, jot- 
ta perunat siirtyisivät paremmin 
hihnojen väliin. Hihnalajitteluko- 

Kuva 9. Rullalajittelukoneissa on 
peräkkäin useita uurrettuja rullia, 
joiden väliin muodostuneista 
rei'istä perunat putoavat. 

Kuva 10. Kapeista hihnoista muo-
dostettu seulasto käsittelee peru-
noita hellävaraisesti, mutta ko-
neen lajittelutarkkuus ei ole täy-
sin tyydyttävä. 

neet eivät ole toistaiseksi sanot-
tavasti yleistyneet. Niiden lajitte-
lutarkkuus ei ole täysin tyydyt-
tävä. Ne eivät kuitenkaan vioita 
sanottavasti perunoita. Vastaavan 
tyyppisiä koneita käytetään mm. 
hedelmien lajitteluun. 

Käsinerottelutasot 
Siemen- ja ruokaperunan laa-

dun parantamiseksi vioittuneet, 
tautiset ja muut tarkoitukseen so-
pimattomat perunat on eroteltava 
käsin Mitä suuremmat laatuvaa-
timukset markkinoitavalle perunai-
le asetetaan, sitä enemmän erot-
telussa tarvitaan ihmistyötä. Jat-
kuvassa lajittelussa tarvittavasta 
ihmistyöstä käsinerottelu muodos-
taa n 40...70 % riippuen koneen 
rakenteesta ja poistettavien peru-
noiden määrästä. Yksi henkilö 
pystyy suorittamaan käsin erot-
telua perunan laadusta riippuen 
n. 500...800 kg:sta lajiteltua tava-
raa tunnissa 

b 

c? 

Kuva 11. Käsinerottelutasoja, a) 
Hihnalla varustettu toiselta sivul-
ta poimittava taso, jossa perunoi-
den kääntömekanismina riippues-
te, b) Säleikkökuljettimella varus-
tettu molemmilta sivuilta poimitta-
va erottelutaso, perunat kääntyvät 
porrastuksen kohdalla, c) Pyöri-
yhtä puuteloilla varustetulla erot-
telutasolla perunat kääntyvät jat-
kuvasti. 

Perunoiden poiminta tapahtuu 
käsinerottelutasoilta, 

jossa on eri mallisia elevaatto-
rin tapaan liikkuvia kuljettimia 
(kuva 11). Poiminnan kannalta on 
edullisinta, jos katsomissuunta 
erottelutasolla on vinosti alas-
päin. Mikäli katsomissuunta on 
suoraan alas, kuten on laita ko-
neissa, joissa poistettavat peru-
nat on siirrettävä poimintaelevaat-
torin keskellä olevalle kaistalle 
tai polmijan sivuilla oleviin sup-
piloihin, erottelutarkkuus kärsii 
tuntuvasti. 

Käsinerottelutason 	edullisin 
korkeus on jonkin verran kyy-
närpään korkeuden alapuolella. 
Poimintaleveyttä 	pitäisi 
henkilöä kohden olla n. 60 ..70 
cm ja poimintasyvyyttä 
puolellaan poistettujen perunoi-
den kaista mukaan luettuna n 
50 cm. 

Erottelutason 	nopeu- 
den on oltava melko pieni, n. 
0,1...0,3 m/s, yleensä 0,12...0,18 
m/s ja portaattomasti säädettävä 
Erottelutasolla oleva perunamäärä 
ei saa ylittää määrärajaa, n. 10 
kg/m2, jotta poimintatarkkuus ei 
kärsisi. Nämä vaatimukset rajoit-
tavat koneen tehoa. 

Perunoiden on kuljettava poi-
mintatasolla mahdollisimman ta-
saisesti. Jatkuva pyöriminen hait-
taa vioittunelden mukuloiden ha-
vaitsemista. Perunoiden käänty-
minen, 1-2 kertaa koko erotte-
lutason pituudella, tapahtuu me-
kaanisesti. Tämä on edullisinta 
järjestää niin, että perunat kään-
tyvät poimijoiden välissä. Tarkoi-
tusta varten elevaattori voi olla 
tältä kohdalta hieman porrastet-
tu, varustettu riippuesteellä tai 
kääntörullilla (kuva 11). Perunoi-
den koko ja muoto vaikuttavat 
niiden kääntymiseen. Osa peru-
noista jää aina kääntymättä 

Kääntötelakuljettimel-
la varustetulla poimin-
tatasolla perunat kääntyvät 
hyvin, mutta niiden jatkuva pyö- 



Kuva 17. Perunoiden pesukone. 

	 2  

Kuva 13. Automaattivaa'alla ja automaattisesti sulkeutuvalla perunoi-
den karistimella varustettu säkityslaite; 1) karistimen käyttömoottori 
2) sulkulaite, 3) vaaka, 4) vaa'an säkitysaukon sulkuläppä ja 5) sen 
automaattisesti avaava laite, 6) karistimen sulkulaitteen avaava mag-
neetti ja 7) sulkulaitteen vastapaino 
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Kuva 12. Erottelutasolle tulevan perunamäärän (A) ollessa esim. 8 ton-
nia tunnissa kukin poimija joutuu erottelemaan perunat 2-kaistaiselta 
pitkittäistasolta (kuva a) 4 t/h perunamäärästä (B) ja kuvan b tapaan 
järjestetyilltä poikittaistasoilta 2 tili perunamäärästä (C), jolloin lajittelu 
on tuntuvasti tarkempaa. 1) Kaatosuppilo, 2) syöttökuljetin, 3) syöttö-
suppilo, 4) seulasto, 5) ylisuuret perunat, 6) poimintataso, 7) perunoi-
den kääntömekanismi, 8) pienperunat, 9) poimija, 10) vioittuneiden pe-
runoiden pudotuskaukalo ja 11) säkityssuppilo. 
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riminen häiritsee poimijaa siinä 
määrin, että lajittelun tarkkuus 
kärsii tuntuvasti. Nykyisin eräät 
telakuljettimet on sijoitettu kul
jettimen reunoilla olevien, sa- 
maan suuntaan liikkuvien hihno-
jen päälle. Alla olevat hihnat liik-
kuvat hieman hitaammin kuin te-
lakuljetin Taiat ja perunat pyö-
rähtävät ympäri vain 1...2 kertaa 
koko kuljettimen pituudella Näin 
hidas perunoiden kääntyminen li-
sää tuntuvasti poimintatarkkuutta. 

Määrälevyisen kuljettimen tehoa 
voidaan rajoitetusti lisätä joko 
nopeutta tai kuljettimelle tulevien 
perunoiden määrää lisäämällä. 
Poimintakaistan leveyden. ollessa 
35 cm, nopeuden 0.15 m/s ja pe-
runamäärän 10 kg/m2  kuljettimen 
teho on n. 1,9 tonnia tunnissa ja 
vastaavasti nopeuden ollessa 0,20 
m/s n. 2,5 t/h. Kaksikaistainen, 
molemmilta sivuilta poimittavan 
kuljettimen vastaavat tehot ovat 
n. 3,8 ja 5 t/h. Koska kuljettimel-
la pinta-alayksikköä kohden ole-
va perunamäärä ja kuljettimen 
nopeus ovat rajoitettuja, tarvitta-
vien poimijoiden lukumäärä riip-
puu perunan laatuvaatimuksista, 
ts. poistettavien perunoiden mää-
rästä. Edellä mainitut tekijät vai-
kuttavat erottelutason pituuteen. 
Yleisesti käytetään 2 tai 4 pol• 
mijaa perunakaistaa kohden Ero: 
telutasolta poimittaessa kaikki 
erottelijat 	joutuvat 	valitsemaa r, 
poistettavat perunat koko erotte-
lukaistalla olevasta perunamää-
rästä. Jos esim kaksikaistaiselle 
poimintatasolle tuleva perunamää-
rä (kuva 12) on 8 tonnia tunnis-
sa ja poimijoita 8. jokainen pol-
mija joutuu erottelemaan vioittu-
neet yms. perunat kaistalla ole-
vasta 4 t/h perunamäärästä. Jos 
poimintatasot on järjestetty poi- 

kittain kuvan 12 b osoittamalla 
tavalla, kukin poimija joutuu tark-
kailemaan vastaavasti vain 2 t/h 
perunamäärää. On selvää, että 
poirnintate'no ja tarkkuus ovat 
jälkimmäisessä tapauksessa tun-
tuvasti paremmat kuin edelli-
sessä. 

Säkitys- ja punnifuslaitteet 
Käsinerottelutasot on varustet-

tu joko säkityssuppiloilla tai pe-
runat siirtyvät elevaattorin kuljet-
tamina erilliseen automaattisesti 
toimivaan punnitus- ja pakkaus-
laitteeseen. 

Välittömästi käsinerottelutason 
perässä olevan säkitysalustan ja 
säkitysaukon korkeuseron on ol-
tava riittävä ja eri kokoisia säk-
kejä varten alustan korkeutta oil 
voitava säätää. Yhdellä säkitys-
aukolla varustetun perunasuppilon 
on oltava tarpeeksi tilava, jotta 
säkin vaihtoon jää riittävästi ai-
kaa. Edullisempaa on kuitenkin 
varustaa kone kahdella säkitys-
aukolla. Säkin kiinnityslaitteiden 
on oltava yksinkertaisia ja no-
peasti käsiteltäviä. 

Automaattivaakojen käyttö sä-
kityksen yhteydessä on nykyisin 
tuntuvasti yleistynyt. Niiden kal-
Iiinlaisesta hinnasta huolimatta 
käsinerottelutasolla varustettujen 
lajittelukoneiden yhteydessä auto-
maattivaakojen käyttö koko lait-
teiston tehoa silmällä pitäen on 
yleensä aina kannattavaa. Lisäksi 
punnitus automaattivaa'alla on 
tarkempaa kuin tavalliseen ta-
paan punnittaessa, jolloin työn jou-
duttamiseksi lähes poikkeuksetta 
säkkeihin joudutaan panemaan 
ylipainoa 

Automaattisten pakkaus- ja 
punnituslaitteiden 	rakenteeseen 

vaikuttaa ennen kaikkea laWeis 
ton tehon ja vaaditun punnitus-
tarkkuuden suhde Tässä suhtees-
sa yksikköpainoltaan melko suu-
rikokoinen tavara vaatii erikois-
rakenteita. Automaattisesti toimi- 
valla 	sulkulaitteella 	varustettu 
perunoiden syöttökaristin voi ol-
la kytketty joko tavalliseen bru-
topainon punnitsevaan tai erilli-
senä säiliöllä varustettuun netto-
painon punnitsevaan automaatti-
vaakaan (kuva 13). 25 tai 50 kg 
säkkeihin punnittaessa laitteiston 
teho vaihtelee 8...11 tonnia tun-
nissa. Käytännössä teho jää kui-
tenkin pienemmäksi ja se riip-
puu lähinnä lajittelun ja käsin-
poiminnan järjestelystä. Tämän 
lisäksi erottelutasolta tuleva pe-
runamäärä saattaa eri syistä 
muutenkin melkoisesti vaihdella 

Pienpakkauksiin, 2...10 Kg, pun 
nitsevat automaattivaa'at on usein 
varustettu kahdella hihnakuljetti-
maila (kuva 14) Rinnakkain ole-
vista hihnoista toinen on leveä 
ja nopeasti liikkuva ja toinen ka-
peahko ja hitaasti liikkuva. Peru-
namäärän lähestyessä tarkoitettua 
punnituspainoa runsaammin pe-
runoita syöttävä hihna pysähtyy 
automaattisesti ja pienehköllä  

syöttöteholla toimiva hihna sen 
jälkeen kun vaadittu punnituspai-
no on saavutettu. Pakkauksen vaih-
don jälkeen molemmat hih-Ja! 
kytkeytyvät automaattisesti toimi-
maan Koneen teho vaihtelee pa,, 
Kauksen koosta riippuen 200 
350 pakkaukseen tunnissa 

Säkitys- ja pakkauslaitteiden 
hoitoon tarvitaan lajittelukoneiden 
tehosta riippuen 1-2 henkilöä, 
Työn menekkiä voidaan tuntuvas-
ti vähentää käyttämällä esim. ns 
säkitysrulettia (kuva 15). jossa 
säkki siirtyy suppilon alle jalka-
polkimesta painamalla, ja auto 
maattisia pakkauksen sulkija!ait-
teita Mikäli täysien pakkausten 
siirto on lisäksi järjestetty hihna-
kuljettimien tms avulla, yksi hen-
kilö voi hoitaa kahta punnitus- ja 
pakkauskonetta 

Harjaus- ja pesukoneet 
Etenkin laatu- ja herkkupe.ru-

nan lajittelun yhteydessä perunoi-
den harjaus ennen käsinerottelua 
on välttämätöntä Tällöin poimi-
joiden on helpompi erotella vioit. 
tuneet, viherlyneet ja muut peru. 
nan markkinointiarvoa huononta-
vat mukulat 
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Kuva 18. Rumpupesukone soveltuu perunoita vioittavasta työtavasta 
johtuen lähinnä vain rehuperunoiden ja juurikkaiden pesuun. 
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Kuva 14. Kahdella rinnakkaishih-
nalla varustettu automaattivaaka. 
Leveä ja nopeasti liikkuva hihna 
pysähtyy perunamäärän lähestyes-
sä punnituspainoa ja hitaasti liik-
kuva kapea hihna punnituspainon 
täytyttyä. Pakkauksen vaihdon jäl-
keen molemmat hihnat kytkeyty-
vät automaattisesti toimimaan. 

Kuva 16 Kiinteällä ylånarjalia varustettu perunoiden harjauskone. Ylä 
harjan tilalla voidaan käyttää myös kumi- tms. läpillä varustettuja 
pyöriviä telola 

Kuva 15. Neljällä aukolla varustettu 
vasti säkkien vaihtoa. 

"säkitysruletti" helpottaa tuntu- 

Harjauskoneen (kuva 16) 
hariatelat ovat yleensä perlori. 
tai oiassavakuitua Jälkimmäiset 
ovat perunoissa tiukasti kiinni 
olevan mullan harjaamisessa te-
hokkaampia. mutta ne vioittavat 
enemmän perunoita ja harjaavai 
jonkin verran epätasaise.mmin 
kuin perlontelat. Harjauskoneefi 
pyörivi3n harjatelojen päällä on 
joko kiinteät harjat tai nahka tai 
kurrilläpillä varustetut pyörivät te-
lat Kiinteiden harjojen korkeutta 
ja kaltevuutta voidaan kutakin 
erikseen säätää perunoiden koon 
ja tarvittavan harjaustehon r111J-

kaan Läpillä varustetut telat ir-

rottaval lyöntivaikutuksellaan pe-
runoista kiinteätä maata ja te-
hostavat siten alla olevien harja-
telojen toimintaa Lyöntivaikutuk-
sesta huolimatta läppätelat vioit-
tavat perunoita yleensä vähem-
män kuin kiinteät harjat. 

Harjatelojen nimellisnopeus on 
y:eensä n. 300 rimin. Nopeutta 
lisättäessä koneen teho suure-
nee, mutta harjauskyky huononee 
ja vioittumien määrä lisääntyy 
Talojen päällä olevien kiinteiden 
harjojen asento vaikuttaa kaik-
kiin edellä mainittuihin tekijöihin 

Näin ollen harjatelojen nopeus ja 
kiinteiden harjojen säätä on so-
vitettava perunoiden harjaustar-
peen mukaan. Harjatelojen luku-
määrä — koneen pituutta — lisää-
mällä kone voidaan säätää niin, et-
tä perunoiden vioittuminen vähe-
nee harjaustarkkuuden huonontu-
matta. 

Pesukoneet (kuva 17 ja 18) 
on varustettu yleensä harjateloilla, 
joi:la perunat saatetaan pyörivään 
liikkeeseen. Te:ojen yläpuolelle on 
sijoitettu hienojakoisen suihkun 
muodostavia suuttimia, joiden työ-
paine on n. 3...4 at y. Pesukoneet 
voidaan varustaa esiliotusaltaalla, 
jolloin niiden teho paranee tuntu-
vasti. Esiliotuksessa käytetään 
yeensä lämmintä vettä. Varsinai-
sen pesuosan jatkona on usein 
sienipintaisilla teloilla varustettu 
kuivauskone. Sieniteloista vesi pu-
ristuu niiden a:apuolelia olevien 
vastate:ojen avulla. Kuivaus:aittee-
seen johdetaan lämmin ilmavirta. 
Pienempitehoisissa koneissa voi-
daan käyttää sähkölämmitintä, 
jonka virran kulutus on n. 10 kWh 
perunatonnia kohden. Suurehkois-
sa koneissa on yleensä öljy- tai 
kaasulämmitin. 
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