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Keskusjärjestelmät
Central systems

Suunnittelemme
valmistamme
jotka muodostavat
kokonaisuuden
Taking our basicjaequipment
as akeskusjärjestelmiä,
starting point, we design
and build central
systems which are
valmistamistamme
peruslaitteista.
tehokkaita,
effective, environmentally
friendlyKeskusjärjestelmämme
and economic. BELKI‘sovat
Central
systemsympäristöystävällisiä
are adapted to our
jacustomers‘
taloudellisia.
BELKI Keskusjärjestelmät
on räätälöity
tarpeiden
mukaan. Jokaisen
demands,
as we recognise that
they oftenasiakkaidemme
have unique needs
and problems.
BELKI
asiakkaan
tuotannossa
on
omat
tarpeensa
ja
ongelmansa.
BELKI
on
siksi
erikoistunut
nopeaan
has therefore specialised in rapidly and effectively developing essential and supplementary
jaequipment.
tehokkaaseen
pää- ja lisävarustuksen
kehittämiseen.
Keskusjärjestelmä
muokataan
vaatiessa
If necessary,
the central system
will be adapted
to the building‘s
physical tarpeen
conditions.
rakennuksen ympäristöön sopivaksi.

Operation
Toiminta

Central systems can
be installed
intuotantojärjestelmiin,
productions that havejoissa
morekäytetään
grinding- useampia
or CNC turning
and
Keskusjärjestelmät
voidaan
asentaa
hiomakoneita
machines
in use. The
coolants/lubricants
are pumped
from each
machine
to a central
taimilling
CNC-sorveja
ja -jyrsimiä.
Jäähdytysja työstönesteet
pumpataan
jokaisesta
koneesta
system and are cleaned
for the unwanted
particles
and trampjaoil.
The centralJokainen
system iskeskusjärjestelmä
equipped
keskusjärjestelmään
ja puhdistetaan
ei-toivotuista
hiukkasista
vuotoöljyistä.
the necessary
filtration
stages dependent
on theolosuhteiden
process, local
and requirements
onwith
varustettu
tarvittavilla
suodatusasemilla
prosessin,
ja conditions
puhtausvaatimusten
mukaisesti.
for purity. Weby-pass
make By-pass
and Full-flow systems
or ayhdistelmiä.
combination of both.
Valmistamme
ja full-flow-järjestelmiä,
tai näiden

Edut
Advantages

BELKIn
keskusjärjestelmät
ovatreliable,
luotettavia.
prosessitehokkuus
onrequire
korkealow
ja ne
tarvitsevat vain
BELKI’s
Central systems are
have Niiden
high process
efficiency and
maintenance.
vähän
huoltoa.
The impact gives obvious results such as:
Keskusjärjestelmän edut ovat huomattavia, kuten:
Extended lifetime
of thekäyttöikä
process fluid
• •Prosessinesteellä
pitempi
•
Fewer
maintenance
hours
in the production
• Tuotannossa vähemmän huoltotunteja
•
Longer
lifetime
for
tools
• Työkalujen pitempi käyttöikä
Improved
productlaatu
quality
• •Parempi
tuotteiden
•
Cleaner
working
environment
and less
waste disposal
• Puhtaampi työympäristö ja vähemmän
jätteiden
säilytystä
•
Designed
in
stainless
steel,
lower
maintenance
costs
andhuoltoa
longer ja
lifetime
• Valmistusmateriaalina ruostumaton teräs, joka vaatii
vähän
takaa pitkän käyttöiän
Better results on the
bottom line
= =Kokonaisuudessaan
paremmat
tulokset
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Tekniset
tiedot
Technical
Specifications
BELKI
Keskusjärjestelmät
ovatmodular
moduulirakenteisia
ja muunneltavissa
BELKI’s
Central systems are
and adjustable
for every requirement.
vaatimusten
mukaan.
These may be
small regional stand-alone units which supply a group of
machines, orvoivat
it mayolla
bepieniä
a largeerillisiä
unit which
supplies
entire koneryhmän
plant.
Järjestelmät
yksiköitä,
jotkaan
hoitavat
3
suodatuksen,
tai capacity:
ne voivat olla
isoja
Standard tank
3-15
m yksiköitä, jotka vastaavat koko
laitoksesta.
The control ensures high operating
reliability and the automatic post3
Säiliön
3-15 m
dosing vakiokapasiteetti:
is standard equipment.
With a Belki Check System (BCS) it is
Ohjauslogiikka
takaa fully
korkean
toimintavarmuuden
ja jälkiannostelu
possible to achieve
control
with the oil concentration
in thekuuluu
emulsion.
vakiovarustukseen.
Check System
täydellisesti With
ohjata
The system is able Belki
to measure,
log and avulla
adjustvoidaan
the concentration.
the
emulsion
öljypitoisuutta.
Belki
Check System
pystyy
mittaamaan,
kirjaamaan
BCS-system
it is possible
to measure
and log:
Water
consumption,
pH
ja
säätämään
öljypitoisuutta
ja järjestelmällä
voidaan mitata ja kirjata:
value,
conductivity,
temperature
and pressure.
- vedenkulutusta,
extensive temperature variations the central system can be supplied
-By
pH-arvoa,
both a cooler and a heating unit. The water quality can be adjusted
-with
johtavuutta,
with
the integration of a RO system.
- lämpötilaa
-BELKI
painetta.
takes care of the entire process from the central system, pipe
installation
and the machine
connection.
Jos
lämpötilaolosuhteet
vaihtelevat
voimakkaasti, keskusjärjestelmä voidaan
varustaa sekä jäähdyttimellä että lämmitysyksiköllä. Veden laatua voidaan
säätää yhdistämällä laitteistoon RO-järjestelmä.
BELKI huolehtii koko prosessista, keskusjärjestelmästä, putkien asennuksesta
ja koneen liitännästä.

Central systems for turning and milling
Keskusjärjestelmät sorvaukseen ja jyrsintään

The central systems are dimensioned from which principle is to be used
(Full-flow/ By-pass).mitoitetaan
The advantages
from the two principles
are carefully
Keskusjärjestelmät
nestevirtausmäärien
perusteella
discussed
before
the
final
and
best
solution
is
decided.
täysvirtaus-, tai sivuvirtausprosessina toimiviksi (full-flow/by-pass). näistä
kahden
vaihtoehdon
asiakkaan
ennen
The central
systemseduista
can beneuvotellaan
built with: aaina
deep
bed bandkanssa,
filter, magnetic
lopullisen
päätöksen
filter, micro
floatationtekoa.
and an oil separator. The most significant problems
that are solved are the
removal
of tramp
oil, chipskomponenteista:
and particles.
Keskusjärjestelmä
voidaan
koota
seuraavista
syväpaperisuodatin, magneettisuodatin, mikrokellukkeet ja öljynerotin.
Suurimmat ongelmat leikkuunesteprosesseissa ovat vuotoöljyn, lastujen
ja hiukkasten poistoon liittyvät ratkaisut.

Keskusjärjestelmät hiontaan
Central systems for grinding
Tärkeimmät ratkaisut keskusjärjestelmää valittaessa ovat hiontajätteen määrän
The
most important
parameters
are
the quantity
of grindingLisäksi
sludge
ja
puhtauden
asettamat
vaatimukset
(hiukkasten
nimelliskoko).
on
and theselvittää,
requirements
for purity hiotaan
(nominal
In addition,
it is
tärkeää
mitä materiaalia
ja particle
mikä on size).
hiontalaikan
materiaali
important
to
know
which
material
is
being
grinded
and
the
material
of the
(CBN, korundi). Näiden tietojen perusteella voidaan päättää suodatuksessa
grinding
wheel
(CBN,
Corund).
On
this
basis
the
right
number
of
steps
in
tarvittavien vaiheiden lukumäärä.
the filtration process is decided.
Keskusjärjestelmä voidaan koota seuraavista komponenteista: Pohjakolalla
The central
systems
can be built
with: a scraper
tank for sedimentation,
varustettu
tankki
sedimentointiin,
paperisuodatin,
magneettisuodatin,
paper filter,sykloni
magnetic
filter, hydro cyclones
and clean tank.
The most
hydraulinen
ja puhdasnestetankki.
VaikeinHaastavin
ongelma
significant
problem
that
is
solved
is
the
removal
of
particles
that the
keskusjärjestelmää suunniteltaessa on saada aikaan lopputulossasojossa
quality
in
the
grinding
process
is
maintained.
hiukkaset saadaan poistetuksi niin, että hiontaprosessin laatu säilyy riittävän
hyvänä.
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