
 

Materiālu transportēšana un uzglabāšana 

Izdevīgai granulēšanai ir nepieciešamas 
saskaņotas transportēšanas sistēmas, 
kas gan izejmateriālus, gan 
galaproduktus nogādā līdz to galamērķim. 
Rudnick & Enners transportēšanas 
sistēmas ir ekonomiski transportēšanas 
risinājumi jebkurai konkrētai situācijai. 

 
Ir pierādīts, ka R&E rausējtransportieri ir 
efektīvs transportēšanas risinājums 
šķeldas un ēveļskaidu transportēšanai 
starp dažādiem šķeldošanas, sijāšanas 
un pārstrādes posmiem. Rausējus virza 
cietas ķēžu virves transportēšanas 
agregāta malās, un tādējādi tie 
pārvietojas pa transportēšanas virsmas 
augšējo vai – attiecīgi – apakšējo daļu. 
Rudnick & Enners rausējtransportieris var 
pārvarēt transportēšanas līnijas slīpumu 
līdz 90 grādiem! 

 

Stāva slīpuma 
rausējtransportieris RE-KF 

 
Pateicoties saudzīgajai materiāla 
pārvietošanai uz lentes transportēšanas 
caurulē, R&E cauruļveida lentes 
transportieri ir īpaši piemēroti gatavu 
koksnes granulu transportēšanai, un to 
transportēšanas attālums var būt līdz 
pat 300 metriem.  Tomēr tās ir 
ekonomiski izdevīgas iekārtas 
mazākiem transportēšanas attālumiem, 
kā arī piemērotas gan 

 

 

Cauruļveida lentes transportieris RE-RGF un 
kausiņu elevatoru sistēma RE-GBW silosa 

uzpildei granulu izgatavošanas iekārtā 

silosa uzpildei, gan granulu 
pārvietošanai līdz izkraušanas/ie-
kraušanas un iepakošanas 
punktam. Vertikālās transportiera 
daļas, piemēram, augšup līdz 
granulu silosam, var aprīkot ar 
kausiņu elevatoriem: koksnes 
granulas tiek transportētas 
materiālu saudzējošā veidā, 
izmantojot augstas veiktspējas 
kausu konstrukcijas. 
 

  

 

 
 

   

Rudnick & Enners – visi risinājumi vienuviet

Rudnick  &  Enners piedāvā  gatavu  iekārtu 
koncepcijas  augstas  kvalitātes  granulu 
ražošanai, tostarp plānošanu,  konstruēšanu, 
izgatavošanu un  montāžu.  Šādā  veidā  var 
izvairīties  no  problemātiskām  saskarnēm  starp 
dažādām  iekārtām  un  mehānismiem,  kā  arī 
sasniegt  augstu  ienesīguma  līmeni.  Rudnick  & 
Enners – inovatīvi iekārtu tehnoloģiju risinājumi 
vienuviet. 

Mazā Krasta iela 83, Rīga, LV-1003
 

Tālrunis: + 371 67286442
   

Fakss: +371 67114048

  

E-pasts: rmp@rmp.lv

        www.rmp.lv
 

GRANULĒŠANA 

 

Iekārtas augstas kvalitātes 

granulu ražošanai

 

Reģ.Nr.400031917083
SIA RMP



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

   
 

  
  

Koksnes granulas – efektīva un
ekoloģiska enerģijas ražošana

Ekonomisku  un  ekopolitisku iemeslu  dēļ 
elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana 
no  biomasas  pēdējo  gadu  laikā  ir 
piedzīvojusi  ievērojamu  uzplaukumu;  šī 
attīstība turpināsies arī nākotnē.

Ir  pierādījies,  ka  koksnes  granulas  ir  īpaši 
efektīvs  energoresurss,  kas  atšķirībā  no 
fosilā  kurināmā  ir  videi  nekaitīgs  un  kam  ir 
zemas  iegādes  izmaksas.  Arī  pašlaik 
daudzās  privātās  mājsaimniecībās  tiek 
izmantotas  granulu  apkures  sistēmas. 
Atbilstoši  pašreizējām  tendencēm  tiek 
radītas  dažādas  apkures  iekārtas,  kas 
balstītas  uz  granulu  izmantošanu  un  kas  ar 
enerģiju  spēj  nodrošināt  mājsaimniecības, 
skolas un peldbaseinus vai pat rūpnīcas.

Rudnick  &  Enners –
granulēšanas iekārtu piegādātājs

Ekonomiskai  koksnes  granulu  ražošanai  ir 
būtiski  izmantot  un  saskaņot  biomasas 
materiālu  smalcināšanas,  pārstrādes  un 
transportēšanas  tehnoloģijas.  Papildus 
plānošanai  un  koncepcijas  izstrādei  R&E 
piedāvā  gan  īpašiem  apstākļiem  pielāgotus 
mehānismus  un  iekārtas,  gan  arī  vispārīgus 
plānus  ēkās  izvietotām granulēšanas 
iekārtām.

Baļķu pārvēršana koka granulās – ekono-
miska biomasas materiālu apstrāde

Augstas  kvalitātes  šķeldas  ražošanai  no 
baļķiem  Rudnick  &  Enners  piedāvā 
ekonomisku  risinājumu – veltņu 
smalcinātājus, kas jau sen ir pierādījuši savu 
veiktspēju. Šīs jaudīgās iekārtas ir pielāgotas 
klienta  konkrētajām  vajadzībām 
uzstādīšanas  vietā  (nepieciešamais 
saražotās  produkcijas  apjoms,  daļiņu  izmērs 
un  kokmateriālu  veids),  un  tās  raksturo  to 
veiktspēja  un  uzticamība.  Baļķu  padevi 
iekārtā  nodrošina  īpaši  roboti  veltņi,  kas 
garantē  izturību.  Smalcināšanu  veic 
smalcināšanas  rīki  un  izturīgs  smalcinātāj- 
nazis. 

Šos rīkus var viegli noregulēt ar iekārtas 
ārpusē esošās regulēšanas ierīces 
palīdzību. Turklāt siets, kurā nonāk 
sasmalcinātā masa, nodrošina augstas 
kvalitātes skaidas. 

 

 

Baļķu smalcināšana un transportēšana ar lentes 
transportieri līdz izkraušanas punktam 

 
Uzglabāšana un dozēšana 

Materiāla plūsmas dozēšanai un 
homogenizācijai R&E piedāvā hidrauliskās 
piedziņas iekraušanas mehānismu, kas 
apvieno dažādas funkcijas, piemēram, 
uzglabāšanu, transportēšanu un materiāla 
izkraušanu. 

 

 

Sistēmu raksturo daudzpusība (cita starpā 
iespējama padeve, izmantojot 
riteņiekrāvējus un transportieri) un 
transportēšanas jauda. Sistēmas rausēji, ko 
var pielāgot konkrētajiem apstākļiem 
uzstādīšanas vietā, pārvietojas pa tērauda 
sliedēm tieši virs zemes. Materiālu rausēji 
tiek pārvietoti ar cilindriem, kas atpazīst 
kustību uz priekšu un atpakaļ. Īpašās 
konstrukcijas dēļ tie pārvieto transportējamo 
materiālu tikai nepieciešamajā virzienā. 

Sijāšana un šķirošana dažādās frakcijās 

Šķeldas sijāšanai un sašķirošanai dažādās 
frakcijās R&E piedāvā cilindriskos sietus, 
disku sietus, vibrosietus un rotējošos sietus 
ar augstas veiktspējas un uzticamām 
sijāšanas sistēmām. Tāpat kā visi Rudnick 
& Enners mehānismi un iekārtas arī 
sijāšanas sistēmas ir pieejamas daudzos 
dažādos izmēros un variantos, nodrošinot 
iespēju tās pielāgot gandrīz jebkurai 
konkrētai situācijai. 

 

Rotējošais siets RE-RS ar rausējtransportiera RE-KF 
nodrošinātu materiālu padevi 

 

 
Smalcināšana un malšana 

 
Lai sagatavotu pamatmateriālu koksnes 
granulu ražošanai, šķeldas smalkai 
sasmalcināšanai un malšanai Rudnick & 
Enners konstruē jaudīgas un augstas 
veiktspējas āmurdzirnavas gan sausa, gan 
mitra materiāla apstrādei. Smalcināšanu 
automātiski veic horizontāli novietoti āmuri, 
kas, kustoties lielā ātrumā, izgatavo vēlamā 
izmēra daļiņas. 

  

RE-HM tipa āmurdzirnavas 

Žāvēšana 

Zāģskaidu un cita veida materiālu 
žāvēšanai var izmantot Rudnick & 
Enners kompaktos lentes žāvētājus 
(RE-KBT). Moduļu konstrukcija un 
mērogojamība nodrošina individuālus un 
efektīvus risinājumus, jo žāvētājs ir 
izveidots kā zemas temperatūras 
žāvēšanas sistēma. 

 

Kompaktais lentes žāvētājs (RE-KBT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materiālu padeve žāvēšanas sistēmai 

 

Transportēšanas tehnoloģija pamat- materiāla 
pārvietošanai uzglabāšanas vienībā 


