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Викладено нові положення теорії роботи з вивантаження зруйнованого
вугілля з робочого простору і навантаження його на забійний конвеєр найбільш
розповсюдженими в даний час і перспективними виконавчими органами
(шнеками так званих малих діаметрів і барабанами з вертикальною віссю
обертання) комбайнів, призначених для видобутку вугілля з тонких положистих
шарів.

На підставі розробленої теорії й отриманих результатів, підтверджених
спеціальними експериментальними дослідженнями як на спеціальному
навантажувальному стенді, так і в реальних умовах експлуатації очисних
комбайнів, викладені методи визначення раціональних параметрів зазначених
виконавчих органів, що забезпечують можливість підвищення
навантажувальної здатності очисних комбайнів розглянутого типорозміру і
раціональних режимів роботи цих комбайнів.

Для інженерно-технічних працівників вугільного і гірничого
машинобудування, аспірантів і студентів, що навчаються за фахом «Гірниче
устаткування».
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