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Викладено питання теорії зовнішньої динаміки очисних ком-
байнів зі шнековими і барабанними з вертикальною віссю обертання
виконавчими органами як із гнучким (ланцюговим), так і з жорстким
тяговими органами, основний корпус яких може розташовуватися над
конвеєром чи бути зміщеним з нього, з винесеними й убудованими
механізмами подачі, а також методи оптимізації параметрів цих ком-
байнів, що забезпечують більш рівномірне їх переміщення і підвище-
ну стійкість в очисному вибої.

Призначена для інженерно-технічних працівників, що займа-
ються проектуванням, виробництвом і експлуатацією гірничих машин,
а також для аспірантів і студентів, що навчаються за фахом “Гірниче
устаткування” .
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