Лісоруб

книги

630(075)
В 49	Винокуров, В. Н. Система машин в лесном хозяйстве [Текст] : учебник / В. Н. Винокуров, Н. В. Еремин. – М. : Академия, 2004. – 320 с. : табл. – (Высш. проф. образование). – Библиогр.: с. 313-314. – ISBN 5-7695-1667-4. Прил.: с. 293-312.
	Кл.слова -- рубка ухода за лесом -- химический уход в лесу -- обработка лесных семян -- транспорт древесины -- лесозаготовительные машины -- борьба с лесными пожарами -- лесоосушительная мелиорация -- рубка догляду за лісом -- хімічний догляд в лісі -- обробка лісового насіння -- транспорт деревини -- лісозаготівельні машини -- боротьба з лісовими пожежами -- лісоосушувальна меліорація
	Имеются экземпляры в отделах:  всего  4 : 2 – г. к. (пр. Московський, 45), 2 - б. п. № 5 (НИТИ).

630*2(075)
В 75	Воробьев, Д. В. Экологические основы лесовыращивания [Текст] : учеб. пособие / Д. В. Воробьев, Б. Ф. Остапенко ; Харьк. с.-х. ин-т им. В. В. Докучаева. – Харьков, 1981. – 106 с.
	Кл.слова: лесные культуры -- лесное хозяйство -- подлесок -- посадочный материал -- вырубка – делянка -- лісові культури -- лісове господарство -- підлісок -- посадковий матеріал -- вирубка -- ділянка
	Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 - б. п. №5 (НИТИ).

631.171(06)
В 53		Замула, К. П. Обзоp совpеменных машин для лесосечных pабот [Текст] / К. П. Замула, В. Я. Герасименко, А. П. Дудченко // Вісн. Харківського нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Х., 2005. – Вип. 40 : Технічний сервіс АПК, техніка та технології у с.-г. машинобудуванні. – С. 374-382. – Библиогр.: с. 382.
	Аннотация: В обзоре рассмотрена система машин для лесосечных работ: валки, пакетирования и трелевки деревьев, а также их конструкция и техническая характеристика.
	Анотація: В огляді розглянуто систему машин для лісосічних робіт: звалювання, пакетування і трелювання дерев, а також їх конструкція і технічна характеристика.
	Имеются экземпляры в отделах: всего - 4: 3 – г. к. (пр. Московський, 45), 1 – (Аpтема, 44).

630(075)
З-63		Зинин, В. Ф. Технология и механизация лесохозяйственных работ [Текст] : учебник / В. Ф. Зинин, В. И. Казаков. – М. : Академия, 2004. – 320 с. : ил., табл. – ISBN 5-7695-1464-7.
	Кл.слова -- сбор семян -- посев семян -- конструкция сеялок -- выращивание саженцев -- фрезы лесные -- мотокусторезы – форвардер -- збір насіння - посів насіння - конструкція сівалок - вирощування саджанців - фрези лісові - мотокущорізи
	Имеются экземпляры в отделах:  всего 15 : 7 – б. п. № 1 (пр. Московський, 45), 8 – б. п. №5(НИТИ).

674.093
К 17		Калитеевский, Р. Е. Лесопиление в XXІ веке. Технология, оборудование, менеджмент [Текст] : монографія / Р. Е. Калитеевский. – СПб. : Пpофи-инфоpм, 2005. – 480 с.
	Кл.слова: роль лесопиления -- теории раскроя сырья -- классификация современного оборудования -- новые методы и примеры расчета -- подготовка пиловочного сырья -- современные процессы производства пиломатериалов -- роль лісопиляння -- теорії розкрою сировини -- класифікація сучасного обладнання -- нові методи і приклади розрахунку -- підготовка пиловочної сировини -- сучасні процеси виробництва пиломатеріалів
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : г. к.(пр. Московский, 45).

630*3
К 83		Крона дерева: промышленное и рекреационное использование [Текст] : / А. В. Грищенко, В. А. Кучерявый, Р. И. Томчук [и др.]. – Львов : Вищ. шк., 1985. – 166 с. : табл. – Библиогр.: с. 158-165.
	Кл.слова: лесной фонд -- трелевка лесного сырья -- лесосечные работы -- заготовка деревьев -- лесоспуск -- хвоя -- корм из древесных веток -- хвойный сок -- эфирное масло -- витаминно-белковые концентраты -- лісовий фонд -- трелювання лісової сировини -- лісосічні роботи -- заготівля дерев -- ліси спуск -- корм з деревних гілок -- хвойний сік -- ефірне масло -- вітамінно-білкові концентрати
	Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : б. п. № 1 (пр. Московський, 45).

629.114.2.032.1
К 94		Кусакин, Н. Ф. Устройство и эксплуатация трелевочных тракторов [Текст] / Н. Ф. Кусакин ; рец. И. В. Ярцев. – М. : Лесная пpом-сть, 1985. – 272 с. : рис., табл. – Библиогр. в конце ст. (с. 271).
	Кл.слова: общее устройство -- система питания -- силовая передача -- классификация -- ходовая система -- хранение -- лесозаготовительные машины -- загальний устрій -- система живлення -- силова передача -- класифікація -- ходова система -- зберігання -- лісозаготівельні машини
	Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : б. п. № 1 (пр. Московський, 45).

630*31
Л 50		Лесозаготовка [Текст] : практ. рук. / сост. Ю. А. Бит. – СПб. : Пpофикс, 2006. – 272 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 264. – ISBN 5-903039-08-1. Прил.: с. 235-263.
	Кл.слова: валка леса -- обрезка сучьев -- трелевка леса -- канатные установки -- абразивные круги -- раскряжевка хлыстов -- производство щепы на лесосеке -- лесовозный транспорт -- валка лісу -- обрізка сучків -- трелювання лісу -- канатні установки -- абразивні круги -- розкряжування хлистів -- виробництво тріски на лісосіці -- лісовозний транспорт
	Имеются экземпляры в отделах: всего - 12 : 6 - б. п. № 1 (пр. Московський, 45), 6 - б. п. № 5 (НИТИ).

630*3(075)
М 33		Матвейко, А. П. Технология и машины лесосечных работ [Текст] : учебник для вузов / А. П. Матвейко, А. С. Федоренчик. – Минск : УП Технопpинт, 2002. – 479 с. – Библиогр.: с. 467-469. Предм. указ.: с. 470-472.
	Кл.слова: валка деревьев -- делянка -- лесосека -- волок трелёвочный -- пасека -- плуги -- раскряжевка хлыстов -- лесное хозяйство -- штабелёвка древесины -- цепь пильная -- валка дерев -- ділянка -- лісосіка -- волок трелювальний -- пасіка -- розкряжування хлистів -- лісове господарство - штабелювання деревини -- ланцюг пиляльна
Имеются экземпляры в отделах: всего - 5 : б. п. № 1 (пр. Московський, 45).

630*3(075)
О-34		Овсянніков, С. І. Посібник абітурієнту зі спеціальностей «Обладнання лісового комплексу» та «Технологія деревообробки» [Текст] : навч. посіб. / С. І. Овсянніков, Ю. О. Градиський, Є. М. Чаплигін ; ХНТУСГ. – Харків, 2008. – 227 с. : il., табл. – Бібліогр.: с. 223.

630*2(075)
С24		Свириденко, В. Є. Лісівництво [Текст] : підручник / В. Є. Свириденко, О. Г. Бабіч, Л. С. Киричок. – 2-ге вид. – К. : Аpiстей, 2006. – 544 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 538-543. – ISBN 966-8458-31-1. Предм. покажч.: с. 534-537.

630
С74		Справочник мастера лесозаготовок / под. общ. ред. В. А. Гацкевича. – 2-е изд., пеpеpаб. – М. : Лесная пpом-сть, 1971. – 388 с.
	Имеются экземпляры в отделах: всего - 1 : б. п. № 1 (пр. Московський, 45).

630*32
С 74		Справочник по лесопилению [Текст] / сост. Ю. Б. Шинкевич. – СПб. : Пpофикс, 2006. – 200 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 195. – ISBN 5-903039-04-9.
	Кл.слова: пилопродукция -- сортировка бревен -- пиловочное сырье -- штабелирование бревен -- торцовка -- пилопродукція -- сортування колод -- пиловочна сировина -- штабелювання колод -- торцювання
	Имеются экземпляры в отделах: всего – 3 : 2 – б. п. № 1 (пр. Московський, 45), б. п. № 5 (НИТИ).


журналы

 	Лесопромышленник [Текст] / Учредитель: ООО «АТИС». – М. : АТИС, 1999 -    . – Выходит ежеквартально.
	Зарегистрированы поступления:
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	Зарегистрированы поступления:
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статьи из журналов


 	Биоэнергетика в Украине // Лесопромышленник. – 2011. – № 2. – С. 12.
	Кл.слова: . Україна -- Украина -- барабанная рубительная машина -- древесина -- автоматические котельные -- барабанна рубальна машина -- автоматичні котельні -- деревина

 	«Забрасываемая пила» («Throw-Saw») делает безопасной работу со «сложными» деревьями // Лесопромышленник. – 2009. – № 5/6. – С. 28.

 	Инновационные системы лесных машин // Лесопромышленник. – 2009. – № 2. – С. 11-17.
Кл.слова: технологии лесозаготовок -- технології лісозаготівель

 	Карпачев, С. «Забрасываемая пила» («Throw-Saw») делает безопасной работу со «сложными» деревьями / С. Карпачев, Г. Приоров // Лесопромышленник. – 2009. – № 2. – С. 28.

 	Карпачев, С. П. Мобильная рубительная машина HEINOLA 1310 ES / С. П. Карпачев, Г. Е. Приоров // Лесопромышленник. – 2011. – № 3. – С. 7-8.
Кл.слова: лесозаготовка -- мобильная рубительная машина -- лісозаготівля -- мобільна рубальна машина -- Финляндия -- Фінляндія -- фирма «Хейнола» -- фірма «Хейнола»

 	Карпачев, С. П. Мобильные пильные агрегаты для ухода за деревьями / С. П. Карпачев, Г. Е. Приоров // Лесопромышленник. – 2009. – № 3. – С. 28.

 	Карпачев, С. Рубительная машина Heinola 1310 Е для биоэнергетики / С. Карпачев, Г. Приоров // Лесопромышленник. – 2009. – № 2. – С. 2-3; № 5/6. – С. 2-3.

 	Карпачёв, С. Рубительная машина HEINOLA 1310 Е для биоэнергетики / С. Карпачёв, Г. Приоров // Лесопромышленник. – 2009. – №2. – С. 2-3.

 	Карпук, А. І. Розвиток ринкового регулювання лісокористування [Текст] / А. І. Карпук // Вісн. аграр. науки. – 2011. – № 7. – С. 63-65. – Бібліогр. наприкінці ст.
Кл.слова: економіка -- лісокористування -- ринкове регулювання -- лісопромислове підприємство -- лісові ресурси -- економічна ефективність -- лісозаготівельна діяльність -- сертифікація лісів -- лісова політика -- экономика -- лесоиспользование -- рыночное регулирование -- лесопромышленное производство -- лесные ресурсы -- экономическая эффективность -- лесозаготовочная деятельность -- сертификация лесов -- лесная политика Україна -- Украина

 	Каюмов, Р. Weimer, надежный помощник лесозаготовителя / Р. Каюмов // Оборудование и инструмент для профессионалов. Деревообработка. – 2011. – № 3. – С. 42-44.
Кл.слова: лесохозяйственная техника -- прицепы -- гидроманипуляторы -- лісогосподарська техніка -- причіпи -- гідроманіпулятори

 	Козин, А. Ю. Лесозаготовкам нужны новые технологии / А. Ю. Козин // Лесопромышленник. – 2009. – № 4. – С. 22-23.
Кл.слова: технологии лесозаготовок -- технології лісозаготівель

 	Коржов, В. Л. Новітні технології лісокористування / В. Л. Коржов, В. С. Кудра, І. Я. Тимочко // Ліс. і мислив. журн. – 2012. – № 5. – С. 6-9.
	Кл.слова: заготівля деревини -- заготовка древесины -- лісові машини -- лесные машины -- харвестер valmet 941.1 -- форвардер valmet 890.3 -- технічні характеристики -- технические характеристики -- таксаційна характеристика ділянок -- таксационная характеристика участков -- підріст -- подрост -- рубка -- зруби -- срубы -- стан ґрунту -- состояние почвы

 Легендарной «Шведке» исполнилось 50! : [бензомоторная цепная пила А90] // Лесопромышленник. – 2009. – № 1. – С. 11.

 	Лісова техніка на виставці «Лісдеревмаш 2011» / В. Залужний [и др.] // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 11. – С. 42-44.
Кл.слова: лісозаготівельна техніка -- виставка -- машини для подрібнення деревини -- лесозаготовительная техника -- машины для измельчения древесины – Україна -- Украина

Лесопильная линия «Бобр» // Лесопромышленник. – 2009. – № 3. – С. 8-9.

 	Литовка, С. В. Влияние температуры рабочей жидкости на выходные параметры объемных гидроприводов транмиссий лесозаготовительных машин [Текст] / С. В. Литовка, С. В. Роенко // Вісник Харківського нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка / ХНТУСГ. – Харків, 2012. – Вип. 123 : Системотехніка і технології лісового комплексу. Транспортні технології. – С. 54-60. – Библиогр.: с. 59.
	Аннотация: Установлен аналитический характер изменения коэффициента подачи объемного гидропривода трансмиссии лесозаготовительных машин в зависимости от температуры рабочей жидкости. Показано, что увеличение температуры рабочей жидкости приводит к увеличению зазоров качающих узлов гидроагрегатов и, как следствие, к уменьшению выходных параметров объемных гидроприводов трансмиссий.
	Анотація: Встановлено аналітичний характер зміни коефіцієнта подачі насоса та об'ємного коефіцієнта корисної дії гідромотора об'ємного гідроприводу трансмісії лісозаготівельних машин в залежності від температури робочої рідини. Показано, що збільшення температури робочої рідини приводить до збільшення зазорів качаючих вузлів гідроагрегатів і, як наслідок, до зменшення вихідних параметрів об'ємного гідроприводу трансмісії.

 	Нездоймышапка, Ю. Н. Оборудование для переработки лесосечных отходов и производства топливных брикетов [Текст] / Ю. Н. Нездоймышапка, С. В. Гридунов // Вісник Харківського нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка / ХНТУСГ. – Харків, 2012. – Вип. 123 : Системотехніка і технології лісового комплексу. Транспортні технології. – С. 178-184. – Библиогр.: с. 184.
	Аннотация: Проанализировано состояние энергетического рынка Украины. Доказана возможность использования отходов лесозаготовок как альтернативного источника энергии.
	Анотація: Проаналізований стан енергетичного ринку України. Доведено можливість використання відходів лісозаготівель як альтернативного джерела енергії.

 	Рубки ухода за лесом становятся более эффективными // Лесопромышленник. – 2009. – № 4. – С. 20-21 ; № 11/12. – С. 20-21.

 	Семинар ХНТУСХ : Инновационные технологии для лесопиления и первичной обработки древесины // Оборудование и инструмент для профессионалов. Деревообработка. – 2013. – № 2. – С. 22-27.
	Кл.слова: ХНТУСХ -- семинар -- лесной комплекс -- технологии -- деревообработка -- ХНТУСГ -- семінар -- лісовий комплекс -- технології -- деревообробка

 	Соколов, В. А. Организационно-технические элементы сплошных рубок в светлохвойных лесах Приангарья / В. А. Соколов, С. К. Фарбер, С. В. Шеверда // Лесное хозяйство. – 2008. – № 5. – С. 16-19. – Библиогр.: с. 19.

 	Солодкий, В. Д. Переваги впровадження рівномірно-поступових рубок на прикладі лісогосподарського підприємства / В. Д. Солодкий, В. В. Лавров, С. В. Робулець // Агроеколог. журн. – 2012. – № 3. – С. 114-120. – Бібліогр. наприкінці ст.
Кл.слова: лісові ресурси -- екологія -- поступові рубки -- типи лісів -- поновлення лісів -- лесные ресурсы -- экология -- постепенные рубки -- типы лесов -- обновление лесов

 	«ЧЕТРА –Форест» помогает российским лесопромышленникам в обновлении парка современными машинами // Лесопромышленник. – 2011. – № 3. – С. 3.
Кл.слова: лесозаготовительная техника -- харвестер кх-451 -- лісозаготівельна техніка
ОАО «ЧЕТРА-Форест».
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