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Викладено шляхи, що забезпечують підвищення навантаження на лави і
поліпшення сортового складу добутого вугілля без додаткових витрат, облад-
наних найбільш розповсюдженими в даний час і перспективними очисними
комбайнами зі шнековими і барабанними з вертикальною віссю обертання ви-
конавчими органами.

Теоретичні положення й отримані результати перевірені і підтверджені
спеціальними експериментальними дослідженнями як на спеціальних стендах,
так і в реальних умовах експлуатації очисних комбайнів. Запропоновані в робо-
ті методи забезпечують практично без додаткових витрат підвищення на 15-
20%  добового навантаження лав і значне (у 1,5 – 2 рази) поліпшення сортового
складу добутого вугілля сучасними очисними комбайнами.

Для інженерно-технічних працівників вугільного і гірничого машинобу-
дування, аспірантів і студентів, що навчаються за фахом  «Гірниче обладнан-
ня».

Табл. 7,  іл. 24, список літ. 28 прим..
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