
2     TECHNIKA NA MECHANICKÉ PROCESY  
 

Mechanické procesy sa vyskytujú spravidla vo všetkých výrobných procesoch. 
Najčastejšie sa v technologických postupoch pri spracovaní tuhých látok dá stretnúť s týmito 
základnými mechanickými procesmi: 

• dezintegrácia (rozpájanie) tuhých látok, 
• spájanie, 
• triedenie, 
• dávkovanie, 
• miešanie. 

 
2.1     TECHNIKA NA DEZINTEGRÁCIU TUHÝCH LÁTOK 

 
Dezintegrácia je všeobecný názov pre rôzne spôsoby rozpájania tuhých látok, napr. 

drvenie, mletie, strúhanie, strihanie, rezanie a sekanie. Proces dezintegrácie ovplyvňujú okrem 
konštrukčných a exploatačných parametrov zariadení použitých na rozpájanie aj niektoré 
vlastnosti rozpájaných materiálov, hlavne ich vlhkosť, koeficient trenia, tvrdosť, súdržnosť 
a pružnosť. 
 
2.1.1  Teória dezintegrácie tuhých látok 
  

Cieľom mechanickej dezintegrácie je získanie častíc požadovanej veľkosti. 
Dezintegrácia  tuhých látok je energeticky náročný výrobný proces. Môžeme ju definovať 
ako mechanický proces, pri ktorom je tuhá látka namáhaná vonkajšími silami tak, aby 
nastalo porušenie jej celistvosti.  

Dezintegrácia PL sa vykonáva z viacerých dôvodov. Cieľom dezintegrácie môže byť 
napríklad zmena frakčného zloženia PL, zmena tvarov častíc, zmena pórovitosti, zmena 
merného povrchu alebo uvoľňovanie kryštálov suroviny od hlušiny v baniach. 

Zmenšenie rozmerov častíc PL je charakterizované stupňom dezintegrácie. Stupeň 
dezintegrácie je definovaný podielom pôvodnej a rozpojením získanej hmotnosti častice 
rozpájanej látky. Podľa podmienok a praktických požiadaviek môže byť stupeň 
dezintegrácie zisťovaný aj ako pomer pôvodných a novozískaných rozmerov alebo plôch 
povrchu častíc. Zmena rozmerov častíc sa často charakterizuje aj porovnaním frakčného 
zloženia suroviny a produktu.  

Prehľad niektorých druhov mechanickej dezintegrácie PL je uvedený v tab.2.1.  
  

      Tabuľka 2.1  Niektoré druhy mechanickej dezintegrácie PL 

Druh dezintegrácie Veľkosť produktu, 
mm 

Stupeň 
dezintegrácie 

 Hrubé drvenie x > 125 3 až 10 
 Stredné drvenie x > 25 10 až  15 
 Jemné drvenie x < 25 10 až 40 
 Mletie x < 1,25 5 až 40 
 Jemné mletie x < 0,08 10 až 300 
 Veľmi jemné mletie x ~ 0,001 100 až 1000 
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Výkonnosť dezintegrácie  je definovaná objemovým alebo hmotnostným množstvom 
rozdelenej tuhej látky za jednotku času.  

Dôležitým ukazovateľom ekonomickej efektívnosti dezintegrácie je spotreba energie. 
Merná spotreba energie na dezintegráciu sa udáva dvomi spôsobmi:  
a) ako energia spotrebovaná na rozpojenie l kg látky: 

m
Eem =   , J/kg   (2.1) 

kde: E  - energia spotrebovaná na dezintegráciu, J 
 m  - hmotnosť rozdeleného materiálu, kg 
 
b) ako energia spotrebovaná na vznik l m2 nového povrchu: 

n
s S

Ee =   , J/m2 (2.2) 

kde: Sn  - plocha nového povrchu rozdeleného materiálu, m2 

 
Dôležitým ukazovateľom úspešnosti konštrukcie dezintegrátorov je ich merný 

príkon, vyjadrený vzťahom: 

s
M M

Pp =   , W/kg (2.3) 

kde: P   - príkon dezintegrátora, W 
Ms  - hmotnosť dezintegrátora, kg 

 
 Spravidla platí, že stroj, ktorý rozdeľuje jemnejšie častice má vyšší merný príkon ako 

stroj, ktorý rozdeľuje materiál na hrubšie častice.  
Účinnosť dezintegrátora je bezrozmerné číslo dané pomerom teoreticky potrebnej 

energie na vytvorenie nového povrchu rozpájanej látky ku skutočne spotrebovanej energii 
privedenej do dezintegrátora. Takáto účinnosť sa nazýva teoretická účinnosť a býva malá. Je 
to spôsobené aj tým, že prevažná časť mechanickej energie privedenej do rozpájacieho stroja 
disipuje na tepelnú energiu. 

Dezintegrovateľnosť materiálu sa vyjadruje ako pomer veľkosti novovzniknutého 
povrchu ku spotrebe energie potrebnej na jeho vytvorenie.  

s

n
M e

1
E
SD ==    , m2/J (2.4) 

 
Spôsoby dezintegrácie tuhých látok 

 Častice materiálov, ktoré sa majú rozpojiť, môžu byť mechanicky namáhané 
principiálne štyrmi spôsobmi (obr. 2.1): 

• strihom - ide o rozpájanie, pri ktorom sa pôsobí na delený materiál tlakom pomocou 
ostrého nástroja (strihanie, rezanie, strúhanie, čiastočne aj mletie), 

• tlakom - je to rozpájanie materiálov účinkom tlaku plochého nástroja (drvenie, 
čiastočne mletie),  

• rozotieraním - na rozpájaný materiál sa pôsobí kombináciou tlaku a šmyku (drvenie, 
mletie), 

• úderom - rozpájanie materiálu pôsobením úderov plochých nástrojov (drvenie, mletie, 
v poľnohospodárstve šrotovanie).  
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Obr. 2.1  Spôsoby namáhania materiálov pri dezintegrácii 

 
Okrem uvedených mechanických spôsobov delenia sa dajú na dezintegráciu využiť aj 

iné spôsoby  namáhania látok, ako napr. tepelné pnutia, vynútené kmity, pôsobenie 
odstredivých síl pri vlastnom otáčaní, alebo pôsobenie vnútorného pretlaku pary v póroch  
materiálov a iné. 
 Pri voľbe vhodného spôsobu mechanickej dezintegrácie materiálov sa vychádza 
z geometrických a fyzikálnych vlastností rozpájanej  látky. 
 
Tab. 2.2  Možnosť využitia rôznych spôsobov mechanickej dezintegrácie podľa  

    vlastností deleného materiálu 
Spôsob mechanického namáhania  Materiál 

strih tlak rozotieranie úder 
 tvrdý - + + - + + 
 stredne tvrdý - + + + + + 
 mäkký + + + + + + + 
 krehký - + + + + + 
 elastický + + - - - 
 húževnatý + + - - - 
 vláknitý + + - + + 
++ - vhodné 
+ - menej vhodné 
- - nevhodné 
 
2.1.2   Technika na dezintegráciu tuhých PL  

Veľkej rôznorodosti vlastností partikulárnych látok zodpovedá aj veľký počet rôznych 
konštrukcií dezintegrátorov. Požiadavkám na dosiahnutie plynulosti práce, vyrovnanej kvality 
produktu a jednoduchosti riešenia pohonu, najlepšie vyhovujú dezintegrátory s rotačným 
pohybom funkčných častí. 

Dezintegrácia PL sa robí na zariadeniach, ktoré podľa konštrukcie rozdeľujeme na: 
• tanierové - rozpájanie rozotieraním, 
• valcové - rozpájanie tlakom, strihom a rozotieraním,  
• úderové - rozpájanie úderom, 
• kužeľové - rozpájanie tlakom a rozotieraním, 
• kolesové - rozpájanie tlakom a rozotieraním, 
• vibračné - rozpájanie tlakom,  
• nožové - rozpájanie strihom (strúhačky). 
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Tanierové dezintegrátory 
Klasickým spôsobom rozpájania semien obilnín je mletie rozotieraním v tanierových 

mlynoch. V minulosti používané prírodné kamenné taniere sú dnes nahrádzané umelými 
kameňmi alebo kovovými taniermi. Najčastejšie sa používajú na drvenie obilnín. Drvený 
materiál je rozotieraný vždy medzi dvomi taniermi (obr. 2.2). Materiál je privádzaný stredom 
jedného taniera, ktorý obyčajne stojí. Ryhy na funkčných plochách tanierov vťahujú drvené 
častice od stredu smerom na obvod a rozotierajú ho. Ryhy môžu byť priamkové alebo 
krivkové. Hrúbka meliva sa nastavuje vzdialenosťou tanierov. Nevýhodou je nízka výkonnosť 
takýchto mlynov a možnosť drvenia iba neolejnatých semien. Navyše pri drvení rozotieraním 
sa  pomerne veľká časť mechanickej práce mení na teplo, pričom už pri teplotách okolo 38°C 
sa rozkladajú bielkoviny a materiál dostáva horkú príchuť. Merná spotreba energie na drvenie 
obilia tanierovými mlynmi je 14 až 20 kWh na tonu zrna. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Obr.  2.2  Spôsoby ryhovania funkčných plôch tanierových šrotovníkov 
 
Valcové dezintegrátory 

V súčasnosti sa na dezintegráciu PL veľmi často používajú valcové dezintegrátory. 
Používajú sa napr. v kameňolomoch na drvenie kameňa, v obilných mlynoch na výrobu 
krupíc a múk, vo výrobniach kŕmnych zmesí na výrobu obilných šrotov a pod.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.3  Schéma valcovej mlecej stolice 
     na mletie obilia 

    l - podávacie valce  
    2 - mlecie valce 
    3 - čistiace kefy 
 
 

VÝSTUP

VSTUP

2

3

1
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Tieto dezintegrátory sa skladajú minimálne z jednej dvojice valcov, ktoré sa otáčajú 
proti sebe. Drvený materiál je privádzaný medzi valce, kde sa drví na menšie častice. Povrch 
valcov môže byť hladký alebo v prípade mlynárskych valcových mlecích stolíc tiež ryhovaný. 
Hladké valce sa otáčajú proti sebe rovnakou obvodovou rýchlosťou a k drveniu materiálu 
prichádza v dôsledku pôsobenia tlaku. Ak sú valce drviaceho zariadenia ryhované, otáčajú sa 
proti sebe rozdielnou obvodovou rýchlosťou a materiál sa drví kombináciou tlaku a strihu. 
Strih je spôsobený tým, že drvenú časticu zachytí hrana pomalybežného valca a hrana  
rýchlobežného valca z nej odreže určitú časť. Drvený materiál sa pritom vplyvom trenia 
mierne zahrieva. Hrúbka produktu sa nastavuje približovaním alebo odďaľovaním jedného 
z valcov. 

Pre priemer, resp. polomer valcov (obr. 2.4), platia nasledovné vzťahy: 

HRsROO +=+= αcos..2.221   
sHRR −=− αcos..2.2  

)cos1.(2

)cos1.(.2

α

α

−
−

=

−=−
sHR

sHR
  

αcos1−
−

=
sHD  (2.5) 

kde: R  -  polomer valca, mm 
 s -  šírka mlecej škáry, mm 

 α  -  uhol daný spojnicou osí valcov a priamkou spájajúcou os otáčania valca a bodu, 
v ktorom sa častica dotýka povrchu valca, ° 

H -  vzdialenosť bodov dotyku A1 a A2 mletej častice s povrchom valcov, mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.4  Schémy valcov k výpočtu ich priemeru a podmienky vťahovania  

    materiálu 
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Ak má valcové drviace zariadenie pracovať, musí byť drvený materiál vťahovaný 
medzi valce. Podmienku vťahovania materiálu medzi valce určíme nasledovne (obr. 2.4) : 

αcos..Ff  > αsin.F  (2.6) 
    f > tgα 

               φ > α 

kde: F  - normálová sila pôsobiaca na časticu, N 
 φ  - trecí uhol medzi časticou a materiálom drviaceho valca, ° 
 f   - koeficient trenia medzi časticou a valcom, - 
 Výkonnosť valcového drviaceho zariadenia určíme podľa vzťahu: 

ψρ.... mvsLQ =   , kg/s (2.7) 

kde: L -  dĺžka valcov, m 
 s -  šírka mlecej škáry, m 
 vm -  rýchlosť meliva pri prechode medzi valcami, m/s 
 ρ  -  hustota meliva, kg/m3

 ψ -  koeficient zaplnenia mlecej škáry, - 
           ψ = 0,16 ÷0,8 
 

Rýchlosť prechodu materiálu medzi valcami je určená vzťahom: 

2
opor

m

vv
v

+
=   , m/s (2.8) 

kde: vor    - obvodová rýchlosť rýchlobežného valca, m/s 
 vop    - obvodová rýchlosť pomalobežného valca, m/s 
  

V prípade hladkých valcov, s rovnakou obvodovou rýchlosťou, sa rýchlosť prechodu 
materiálu medzi valcami rovná obvodovej rýchlosti valcov. 

Obvodová rýchlosť valcov ovplyvňuje výkonnosť aj stupeň rozomletia. Určíme ju 
podľa vzťahu: 

nDvo ..π=   , m/s (2.9) 

kde: D  - priemer valca, m 
 n   - otáčky valca, 1/s 

 
 Intenzita dezintegrácie sa zvyšuje úmerne so zväčšujúcim sa priemerom valcov. Je to 
dané tým, že čím je väčší priemer mlecích valcov, tým je väčší aj priestor medzi valcami, 
v ktorom prebieha drvenie. Dĺžka valcov ovplyvňuje výkonnosť valcovej mlecej stolice.  
 Ryhované valce nemajú ryhy rovnobežné s povrchovou priamkou vedenou 
rovnobežne s osou valca, ale sú od tejto priamky mierne odchýlené. Toto odchýlenie sa 
vyjadruje sklonom ryhy (obr. 2.5). Zväčšovaním sklonu sa intenzita rozomieľania zväčšuje. 
Sklon ryhy sa vypočíta podľa vzťahu:  

100.
L
aS =    , %  (2.10)   

kde: a  - maximálna odchýlka ryhy od pozdĺžnej povrchovej priamky valca, mm 
 L  - dĺžka valca, mm 
 
 
 

 22



 
 

 
   
 
 
 
 
 

    Obr. 2.5  Sklon rýh na valci deintegrátora 

L

a

  
 
Úderové dezintegrátory 

Ďalšími zariadeniami na rozpájanie tuhých PL sú úderové dezintegrátory. Bývajú 
konštruované ako: 

• kladivkové,  
• lištové,  
• kolíkové.  

 
Kladivkové dezintegrátory sa nazývajú aj kladivkové mlyny alebo kladivkové 

šrotovníky (obr. 2.6). Používajú veľmi často. Dá sa s nimi stretnúť hlavne pri výrobe šrotov 
zo semien obilovín.   

Kladivkový dezintegrátor sa skladá z týchto hlavných častí: 
• šrotovacia komora - stator, tvorený sitom a drhlicami, 
• rotor tvorený hriadeľom, diskami a kladivkami. 
• elektromotor. 

 
Niektoré výkonnejšie kladivkové dezintegrátory sú vybavené pneumatickou dopravou 

spracovaného materiálu spod sita do zásobníka.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.2.6  Schéma kladivkového  

      dezintegrátora 
     1 – drhlica,  
       2 – hriadeľ rotora,  
       3 – disk,           
       4 – záves,  
       5 – kladivko,  
       6 – výmenné sito. 
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Drhlica je liatinová platnička so stupňovitými výstupkami, na ktoré dopadajú častice 
spracovávaného materiálu odrazené kladivkami v približne kolmom smere, čím sa zvyšuje 
pravdepodobnosť ich rozrušenia pri náraze.  

Kladivko je hranol z kvalitnej ocele s hrúbkou 3 až 8 mm, šírkou 35 až 45 mm, 
a dĺžkou 100 až 200 mm. Celý rotor musí byť dynamicky vyvážený. Počet kladiviek preto 
musí byť vždy párny a v závislosti od konštrukčného riešenia sa pohybuje až do 140 kusov. 
Kladivká sa ku hriadeľu prichytávajú výkyvne pomocou závesov uchytených na diskoch. 
Otáčky rotora bývajú 1400 až 3900 za minútu, pričom podmienkou rozbitia, napr. obilných 
zŕn, je minimálna obvodová rýchlosť kladiviek 45 m/s. Obvodová rýchlosť kladiviek býva 
bežne do 80 m/s. Pracovná hrana kladivka sa po určitej dobe činnosti opotrebuje. Konštrukcia 
kladivka umožňuje, vždy po opotrebení pracovnej hrany, kladivko na jeho závese 4 krát 
otočiť a až potom ho je potrebné vymeniť. Kvôli vyváženiu rotora je dôležité, aby kladivko 
zostalo po otočení na pôvodnom mieste. 

Rozpájané častice PL sa do šrotovacej komory privádzajú tak, aby dopadali na 
kladivká. Kladivká pri práci odovzdávajú časť svojej kinetickej energie časticiam PL, ktoré ju 
spotrebovávajú na svoje rozpojenie a získanie kinetickej energie. Pri náraze častice PL na 
nepohyblivú časť stroja dochádza k jej ďalšej deštrukcii. Častice materiálu, ktoré po údere 
kladivka a následnom náraze do statora neprepadnú cez sito sú pneumatickým účinkom rotora 
zdvihnuté zo spodnej časti šrotovacej komory a sú vystavené opätovným rázom kladiviek. 
Hrúbka vyrobeného produktu sa nastavuje stupňovite, výmenou sita. 

Na prácu kladivkového šrotovníka vplývajú: 
• fyzikálno-mechanické vlastnosti rozpájaného materiálu, 
• stupeň rozpojenia, 
• obvodová rýchlosť kladiviek, 
• intenzita rázu, 
• pneumatický účinok rotora, 
• rozmery šrotovacej komory, 
• vôľa medzi kladivkami a sitom. 

 
Kladivkové šrotovníky majú zo všetkých drviacich zariadení najvyššiu mernú 

spotrebu energie. Napriek tomu sú v praxi veľmi rozšírené, pretože majú vysokú výkonnosť 
a univerzálne použitie.  

Lištové dezintegrátory sú tiež úderové rozpájacie zariadenia. Používajú sa napríklad 
v mlynoch ako doplnok valcových mlecích stolíc. Funkčnými časťami sú stator a rotor. Rotor 
je tvorený lúčovými kolesami uchytenými na hriadeli. Na obvode lúčových kolies sú 
umiestnené lišty, ktoré vrhajú drvené častice proti statoru. Pohyb materiálu od plniaceho ku 
výpadovému otvoru je spôsobený sklonom líšt vzhľadom na pozdĺžnu os hriadeľa. Stator je 
obložený z vnútornej strany drhlicami, podobne ako v šrotovacej komore kladivkových 
šrotovníkov. Otáčky rotora bývajú 2400 až 2900 za minútu a obvodová rýchlosť rotora sa 
najčastejšie pohybuje od 44,0 do 53,5 m/s. 

Kolíkové dezintegrátory patria tiež do skupiny nárazových dezintegrátorov. Ich 
funkčnou časťou sú dva kotúče, z ktorých do jednej bočnej strany vyčnievajú kolíky. Jeden 
kotúč je statický a druhý rotačný. Otočný kotúč je poháňaný elektromotorom cez prevod do 
rýchla. Kotúče sú uložené proti sebe tak, aby kolíky statorového a rotorového kotúča zapadali 
medzi seba. Cez otvor v osovej zóne pevne uchyteného kotúča sa privádza do mlecieho 
priestoru medzi kotúčmi surovina, ktorá sa triešti od nárazov na kolíky oboch kotúčov. 
Kotúče sú uložené v skrini špirálového tvaru, ktorou je produkt rozpájania odvádzaný do 
výpadu. Granulácia produktu býva v rozsahu 5 až 300 μm. 
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Konštruujú sa aj kolíkové dezintegrátory s dvomi proti sebe sa otáčajúcimi kolíkovými 
kotúčmi. Tie dosahujú väčšie relatívne rýchlosti medzi protismerne sa otáčajúcimi kolíkmi, 
a preto produkujú jemnejšie častice. Nevýhodou takýchto zariadení  je väčšie opotrebenie 
kolíkov. Havarijná situácia nastane, keď sa do kolíkového dezintegrátora dostanú väčšie 
nerozpojiteľné častice, napr. skrutka.  
 
Kužeľové dezintegrátory  
 Sú tvorené dutým kužeľovým statorom, v ktorom je excentricky uložený kužeľový 
rotor (obr 2.7). Rotor vykonáva v dutine statora planétový pohyb, tým sa veľkosť štrbiny 
medzi statorom a rotorom mení, čo spôsobuje drviaci účinok.   
 
Kolesové dezintegrátory 
 Mlecie kolesá sa odvaľujú po otáčajúcom sa disku, na ktorý je privádzaný mletý 
materiál (obr. 2.8). Rozpojený materiál prepadáva okrajom disku a  prúdom vzduchu je 
unášaný do triediča.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Obr. 2.7  Schéma kužeľového              Obr. 2.8  Schéma kolesového  
     dezintegrátora          dezintegrátora 
 
Vibračné dezintegrátory 
 Používajú sa na jemné rozpájanie. Vibračný dezintegrátor je tvorený dutým valcom 
uzatvoreným na oboch koncoch vekom, vstupom a výstupom materiálu. Valec je na 
základovom ráme uložený pružne. Vo vnútri valca je vibračné zariadenie a náplň malých 
mlecích teliesok, ktoré medzi sebou a stenou mlyna porušujú celistvosť mletého materiálu. 
Rozomletý materiál je z valca odoberaný prúdom vzduchu.  
 
Nožové dezintegrátory (strúhačky)  

Nožové dezintegrátory porušujú celistvosť spracovávaného materiálu nožmi rezacieho 
ústrojenstva. Strúhačky sa používajú hlavne v potravinárskom priemysle na dezintegráciu 
jadrového ovocia a zeleniny. Práca strúhačiek spočíva vo vnikaní klinovitého nástroja – noža 
do materiálu, pričom sa oddeľujú rezky.  
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Strúhačky sa skladajú z rámu, násypky, strúhacej časti a pohonu. Podľa konštrukcie 
strúhacej časti, na ktorej sú uchytené nože sa strúhačky rozdeľujú na: 

• bubnové: - s valcovým bubnom, 
   - s kužeľovým bubnom,  
• diskové : - s vodorovným diskom, 
   - s vertikálnym diskom. 

 
Diskové strúhačky majú rotujúci disk s otvormi, nad ktorými sú umiestnené nože. 

Surovina privádzaná násypkou je a vlastnou tiažou pritláčaná k nožom rotujúceho taniera. 
Strúhačky sa dajú rozdeľovať aj podľa spôsobu pohybu materiálu a nožov pri strúhaní 

na strúhačky, v ktorých sa:  
• pohybuje nôž proti pevne uchyteným plodom, 
• pohybujú plody proti pevne uchyteným nožom. 

 
 Strúhačky, v ktorých sa pohybujú plody proti pevne uchyteným nožom sú 
konštruované tak, že majú bubon, ktorého os je zvislá, a ktorý má v určitých rozstupoch 
vytvorené otvory. V týchto otvoroch sú vložené nože. Do bubna je vložený tanier, tvoriaci 
pohyblivé dno bubna. Na tomto tanieri sú pripevnené unášacie lopatky. Materiál určený na 
strúhanie sa privádza do vnútorného priestoru bubna, je unášaný lopatkami a vplyvom 
odstredivej sily pritláčaný ku stenám bubna a tým aj ku nožom umiestneným na jeho obvode. 
Odstrúhaný materiál vypadáva na vonkajšej strane bubna do medziplášťa, odkiaľ sa následne 
pomocou vyhŕňacích lopatiek pripevnených na rotujúcom dne bubna vynášané von zo 
strúhačky.   

Nože môžu byť: 
• ploché, 
• hrebeňovité, 
• krivkové. 

 
Výkonnosť strúhačky sa vypočíta podľa vzťahu: 
 

ρ..1 nVQ =   , kg/s       (2.11) 
 
kde:  V1 – objem suroviny oddelený pri jednej otáčke, m3 

 n  - otáčky bubna (disku), 1/s 
 ρ  - hustota suroviny, kg.m3 

 
pričom: 
 ψπ ........1 rstr nichbkDV =   , m3      (2.12) 
 
kde: Dstr - stredný priemer bubna, resp. disku, m 
 k    - súčiniteľ využitia pracovného povrchu bubna, resp. disku, - 
 b    - šírka rezkov, m 
 h    - hrúbka rezkov, m 
 c    - súčiniteľ tvaru nožov, - 
 i     - počet nožov na strednom priemere bubna  
                    resp. disku, 1 
 nr   - počet radov nožov na polomer disku, resp. na dĺžke bubna, 1 
 ψ – súčiniteľ zohľadňujúci podiel plochy medzier medzi plodmi, - 
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