1

10.04.06
CE/ab
70097DK

INSTRUKTIONSBOG
SKIOLD SKIVEMØLLER
SK2500 OG SK5000
Manuel/automatisk regulering
TYPE 260100, 260101, 260102, 260103, 260104,
260105, 260106, 260107, 260108, 260109,
260110, 260111, 260112, 260113

2

1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE
1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE .............................................................................. 2
2.0.0 FIGURFORTEGNELSE .................................................................................... 3
3.0.0 ADVARSEL .................................................................................................. 3
4.0.0 FUNKTIONBESKRIVELSE................................................................................ 5
5.0.0 MONTAGE ................................................................................................... 6
5.1.0 Nødvendigt værktøj ................................................................................... 6
5.2.0 Opstilling.................................................................................................. 6
5.3.0 Indkøringsprocedure for mølle med manuel regulering .................................... 9
5.4.0 Tilslutning af mølle med automatisk afstandsjustering generelt ...................... 11
5.5.0 Elektronisk møllestyring type "Universal" .................................................... 12
5.5.1 Tilslutning............................................................................................ 12
5.5.2 Indkøringsprocedure for møllestyring type "Universal" ............................... 15
5.6.0 Elektronisk møllestyring type "NMR2" for FlexMix ......................................... 19
5.6.1 Tilslutning............................................................................................ 19
5.6.2 Hardware konfigurering af møllestyring type NMR2 .................................... 20
5.6.3 Hardware testfunktioner ........................................................................ 20
5.6.4 Reset-funktion...................................................................................... 21
5.6.5 Adresseindstilling.................................................................................. 21
5.6.6 Betjening af møllestyring type "FlexMix" generelt ...................................... 22
5.6.7 Brugerdata .......................................................................................... 23
5.6.8 Konfigurationsdata gruppe "A" for opsætning af styring.............................. 24
5.6.9 Konfigurationsdata gruppe "B" for skivemøllefunktioner.............................. 24
5.6.10 Konfigureringsdata gruppe "C" og "D" for lastafhængig dosering ................ 25
5.6.11 Reguleringsdiagram for belastningsafhængig fødning af mølle ................... 27
5.6.12 Simulerings- og kalibreringsfunktioner ................................................... 27
5.6.13 Indkøringsprocedure for skivemølle ....................................................... 29
6.0.0 BETJENING................................................................................................ 32
6.1.0 Anvendelsesområde ................................................................................. 32
6.2.0 Møllens sikringssystemer .......................................................................... 32
6.3.0 Betjening generelt - manuelt justeret mølle................................................. 33
6.4.0 Betjening generelt - automatisk justeret mølle............................................. 35
6.4.1 Betjening af styretavle type "Computermix" ............................................. 35
6.4.2 Betjening af styretavle type "NMR2" for FlexMix ........................................ 37
7.0.0 VEDLIGEHOLDELSE .................................................................................... 39
8.0.0 FEJLFINDING ............................................................................................. 43
8.1.0 Konstateret fejl, årsag og udbedring af fejl.................................................. 43
8.1.1 Kun for automatisk justeret mølle ........................................................... 43
9.0.0 DEMONTERING AF MØLLE............................................................................ 44
10.0.0 TEKNISKE SPECIFIKATIONER ..................................................................... 45
10.1.0 Målskitse .............................................................................................. 45
10.2.0 Tekniske specifikationer.......................................................................... 45
11.0.0 EX-ZONEANGIVELSE ................................................................................. 46
12.0.0 RESERVEDELE.......................................................................................... 47
12.1.0 Manuel regulering .................................................................................. 47

3

12.2.0 Møllehus, roterende dele og servo ............................................................ 48
12.3.0 Justering .............................................................................................. 49
12.3.1 Bestillingsnumre ................................................................................. 50
13.0.0 CE/ATEX-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ............................................... 52
2.0.0 FIGURFORTEGNELSE
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur

1, Arbejdsprincip .......................................................................................... 5
2, Hold afstand til motorens ventilator ............................................................. 6
3, Anlægsopbygning ..................................................................................... 8
4, Justering af mekanisk stop ......................................................................... 9
5, Omdrejningsretning ................................................................................ 10
6, Dæksel over servomotor .......................................................................... 11
7, Tilslutning af automatisk styring type "Universal" ........................................ 12
8, Justering af skala.................................................................................... 16
9, Omdrejningsretning ................................................................................ 18
10, Tilslutningsdiagram for møllestyring type "NMR2" ...................................... 19
11, Hardwarekonfigurering........................................................................... 20
12, Møllestyring frontpanel .......................................................................... 22
13, NMR2 programflow ................................................................................ 22
14, Reguleringsdiagram............................................................................... 27
15, Potentiometer og skala .......................................................................... 29
16, Betjening ............................................................................................. 33
17, El-tavle type "Computermix"................................................................... 35
18, Betjeningspanel .................................................................................... 37
19, Åbning af frontdæksel............................................................................ 39
20, Sliddele ............................................................................................... 40
21, Kontrol for slidte indløbringe ................................................................... 41
22, Målskitse ............................................................................................. 45
23, Ex-zoner .............................................................................................. 46

3.0.0 ADVARSEL
Denne mølle må kun anvendes til det af fabrikanten foreskrevne - d.v.s. formaling af
almindelige, rensede, småkornede afgrøder med diameter på max. 8 mm og fugtighed på
max. 25% samt granulering af foder- og træpiller, der ikke indeholder stærkt slidende
urenheder som sand, sten og metal og med diameter på max. 12 mm.
Det gælder generelt, at møllen ikke må anvendes til formaling af sand, sten, metal,
plastik og lignende, der kan forårsage abnormt slid, overophedning af
formalingssegmenter og gnistdannelser.
Overholdes ovennævnte ikke, bortfalder fabriksgarantien.
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Ved indbygning af møllen skal det ske ifølge ATEX-direktivets anvisninger vedr. fare for
støveksplosioner.
Enhver afvigelse herfra er udenfor SKIOLDs ansvar.
Formalingskammeret kan – hvis der tilføres ilt – indeholde eksplosionsfarlig atmosfære i
form af støvsky, hvorfor udstyr og elektriske komponenter, der placeres i forbindelse
med formalingskammeret, skal være Ex-mærkede for anvendelse i zone 21 ifølge
harmoniserede standarder DS/EN 50014, DS/EN 50281-1-1 og DS/EN 50281-1-2.
For overholdelse af harmoniserede standarder vedrørende støveksplosioner, DS/EN
1127-1 og DS/EN 13463-1 skal møllens afgang være hermetisk tæt forbundet direkte til
lukket transportsystem, der ikke tillader tilførsel af ilt i større mængder, som kan nære
en evt. støveksplosion i møllen.
Da møllens CE/Ex mærkning gælder for møllen alene, er det vigtigt at pointere, at
såfremt møllen indbygges som komponent i et procesudstyr eller en proceslinie af tredje
part, er det vedkommendes ansvar at sikre, at alle sikkerhedsforskrifter for det
komplette udstyr er overholdt, og at det mærkes og dokumenteres korrekt i henhold til
ATEX og CE direktiver.
Vedrørende zoneklassificering henvises til afsnittet "EX-zoneangivelse".
Møllen må ikke lagres eller opstilles udendørs, da hverken mølle eller el-motor har den
fornødne tæthedsgrad.
Møllens formalingsplader må under ingen omstændigheder berøre hinanden, når møllen
er i drift, da det kan forårsage skader på hårdmetalskærene.
Møllens udløb må ikke blokeres, da
formalingspladerne med havari til følge.

der

så

er

risiko

for

overophedning

af

Ved servicering af møllen skal strømmen til motoren være afbrudt ved aflåst
sikkerhedsafbryder.
El-installation skal foretages af en autoriseret el-installatør, og DS/EN 60079-14 samt
DS/EN 60204-1 skal overholdes.
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4.0.0 FUNKTIONBESKRIVELSE
Møllens formalingsprincip er kendetegnet ved to profilerede skiver, der vender mod
hinanden, se figur 1.
Den ene skive er monteret på motorakslen og roterer. Den anden er fastmonteret i
møllens forplade på en mekanisme, der gør det muligt at justere dens afstand til den
roterende skive.
Når materialet ledes ind i møllen gennem indløbet, kommer det ind i centrum af den
stillestående skive og rammer den roterende. Den roterende skive er forsynet med en
fordeleranordning, der slynger materialet ud mod skivernes periferi, hvor det skal
passere gennem spalten mellem de to skivers profilerede side.
Spalteåbningen, der kan varieres, bestemmer formalingsgraden. Herved er det muligt at
lave forskellige formalingsgrader på den samme mølle blot ved en enkel justering, der
kan foregå manuelt eller automatisk.
Figur 1, Arbejdsprincip

Pos.
Pos.
Pos.
Pos.

1
2
3
4

-

Materialetilførsel
Roterende formalingsplade
Fast formalingsplade med justeringsanordning
Udløb
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5.0.0 MONTAGE
5.1.0 Nødvendigt værktøj
-

Almindeligt håndværktøj
Boremaskine/borehammer
Multimeter (kun ved automatisk indstillet model)
Lille fatningsskruetrækker (kun ved automatisk indstillet model)
Unbrakonøgler

5.2.0 Opstilling
Ved opstilling af møllen er det vigtigt at tage hensyn til den efterfølgende servicering af
møllen. Der skal være ubesværet adgang til møllens forside, som skal demonteres ved
eftersyn og evt. udskiftning af sliddele.
Møllens justeringsaggregater er også placeret i forpladen.
Der skal være adgang til møllens smøresteder, der
er beskrevet i afsnittet om
vedligeholdelse.
Møllens motor må ikke tildækkes eller placeres på en sådan måde, at kølingen bliver
utilstrækkelig.
Figur 2, Hold afstand til motorens ventilator

Af hensyn til møllens og især sliddelenes levetid anbefales det at montere renseudstyr og
magnet før møllen, således at indføring af urenheder som sand, sten og stål minimeres.

7

Møllen monteres direkte på fundament, eller - hvis det er nødvendigt at hæve møllen
yderligere - på forlængerben (best. nr. 260071 for SK2500 samt 260072 for SK5000),
der øger højden under udløb med henholdsvis 325 og 370 mm.
Der er ikke mange vibrationer ved almindelig drift, men det anbefales at gøre møllen
forsvarligt fast til gulv eller fundament ved de fire monteringshuller i foden, da der ved
evt. havari kan opstå kraftig ubalance eller slag fra en brat stopning af møllen.
Der skal monteres gennemløbsmagnet for fjernelse
fremmedlegemer i det materiale, der skal formales.

af

eventuelle

metalliske

Det anbefales desuden at montere renseudstyr for fjernelse af andre urenheder som
sand, sten, ikke magnetisk metal m.m., da det vil øge sliddelenes levetid betydeligt.
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Herunder vises et typisk eksempel på anlægsopbygning:
Figur 3, Anlægsopbygning

Pos. 1 - Komponentsnegle for materialetilførsel
Pos. 2 - Magnet
Pos. 3 - Transportsnegl til f.eks. blander eller silo
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Det skal sikres, at det formalede materiale frit kan forlade møllen, da der ellers er fare
for overophedning af møllens formalingsplader med risiko for havari til følge.
Ved fare for blokering af udløbet, skal der monteres sikkerhedsføler i udløbet, så møllen
afbrydes, hvis materialet hober sig op.
5.3.0 Indkøringsprocedure for mølle med manuel regulering
Kontroller inden opstart, at møllens formalingsskiver ikke går imod hinanden, når
skiveafstanden er indstillet til minimum.
Låsen, figur 4 pos. 3, løsnes, og justeringshåndtag, figur 4 pos. 2, drejes mod uret indtil
mekanisk stop.
Bemærk: Håndtaget kan drejes til en ideel arbejdsstilling ved at løfte og dreje samtidig.

Figur 4, Justering af mekanisk stop
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Motoren drejes rundt med håndkraft – evt. ved ventilatorvingen – og det kontrolleres, at
skiverne går fri af hinanden.
Formalingsskiverne må under ingen omstændigheder røre hinanden under drift, da
hårdmetal-skærene så kan beskadiges.
Går skiverne mod hinanden, drejes justeringshåndtaget, figur 4 pos. 2, lidt tilbage med
uret. Stopanordningen, figur 4 detaljebilledet, der er tilgængelig med unbraconøgle
gennem udskæring i afskærmning, justeres lidt i "+" retning.
Drej igen justeringshåndtaget, figur 4 pos. 2, mod uret, indtil mekanisk stop og gentag
kontrollen etc.
Er der for stor åbning mellem skiverne, justeres stopanordning mod "-".
Med stopanordningen korrekt justeret og skiverne lagt helt sammen nulstilles skalaen,
figur 4 pos. 4. Drej skalaskiven, så 0-punktet er ud for pilen.
Når strømmen er tilsluttet af autoriseret elektriker, kontroller da inden idriftsætning, at
møllen kører den rigtige vej rundt ifølge nedenstående anvisning, figur 5.
Figur 5, Omdrejningsretning
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5.4.0 Tilslutning af mølle med automatisk afstandsjustering generelt
Møllens tilslutningsdåse sidder under dækslet for servomotor på møllens front. Fjern
dækslet, figur 6 pos. 1, hvorved tilslutningsdåsen bliver synlig.

Figur 6, Dæksel over servomotor
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5.5.0 Elektronisk møllestyring type "Universal"
Elektronisk møllestyring type "universal" kan anvendes sammen med de fleste
automatiske styresystemer. Styringens funktion er begrænset til automatisk
opstartsprocedure for mølle og indstilling af skiveafstand.
5.5.1 Tilslutning
Den elektroniske møllestyring forbindes til møllen efter diagrammet, figur 7.
Bemærk! M.h.t. benævnelse af tilslutningsklemmer i styretavlen henvises der til det
medfølgende el-diagram.
Figur 7, Tilslutning af automatisk styring type "Universal"
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"S1" -

Manuel aktivering af servomotor for mindre åbning mellem
formalingsskiver
"S2" Manuel aktivering af servomotor for større åbning mellem
formalingsskiver
"Servo" Servomotor lokaliseret på mølle
"Position pot-meter" - Positions potentiometer lokaliseret på mølle
"Position reference" - Afstands-referencepotentiometer i el-tavle (kan også reguleres
med 0-10 Vdc fra ekstern kilde)
"RP1" Potentiometer for finjustering af 0-punkt
"H1" Servomotor bevægelse ind
"H2" Servomotor bevægelse ud
"H3" Grøn lampe for indikation af korrekt afstand
"H4" Rød lampe for indikation af alarm
"H5" Rød lampe for indikation af servomotor overlast
"H6" Gul lampe for indikation af reference potentiometer ikke tilsluttet
"K3", "K4" og "K5" - Relæer for udgange (230 Vac, 10 A)
Når "start sequence" sluttes, åbnes skivemøllens formalingsskiver til max. afstand.
Udgangen "start motor" aktiveres for start af mølle-hovedmotor.
Efter nogle sekunder begynder styringen at køre formalingsskiverne tættere sammen,
indtil den finder den indstillede afstand, bestemt af signalet på "position reference". Hvis
der ikke er signal på indgangen for "position reference", vil styringen mindske afstanden
mellem formalingsskiverne i nogle sekunder, hvorefter den går i venteposition.
Når signal er tilsluttet, og den korrekte afstand er opnået, aktiveres udgangen "position
OK", og dette signal anvendes normalt til at starte tilførsel af malegods til møllen.
Ved fejl for overbelastet servomotor, eller hvis den ønskede afstandjustering ikke kan
opnås indenfor en tidsgrænse, stoppes møllemotoren, og "alarm"-udgangen aktiveres.
Alarmer annulleres ved genstart.
Bemærk! Der skal anvendes skærmet kabel ved tilslutning af automatikkens
potentiometre, og skærmen skal forbindes til jord.
Kabel til strømforsyning af reguleringsmotor skal være mindst 1,5 kvadrat.
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Der må ikke føres andre signaler i de samme kabler.
Det anbefales ikke at lægge kablerne for automatik direkte op ad andre stærkstrømførende kabler, da der kan overføres elektrisk støj mellem kablerne, og automatikken
kan derved blive ustabil. Sikkerhedsafstand til andre kabler er 100 mm.
Efter fuldført tilslutning testes at funktionen er korrekt. Med møllen i stilstand men med
strøm på styreskabet trykkes der kortvarigt på "S1"- og "S2"-tasterne, figur 7, og det
kontrolleres på møllens skala, at automatikken arbejder i den rigtige retning. Er der
uoverensstemmelse, byttes ledningerne til servomotoren i klemmerne P1.13 og P1.14.
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5.5.2 Indkøringsprocedure for møllestyring type "Universal"
Systemets virkemåde er relativt enkel. Møllens justeringsmekanisme er forsynet med en
servomotor og et potentiometer, se figur 7.
Styringen kan via potentiometrets værdi aflæse den aktuelle afstand mellem skiverne.
Styretavlen er forsynet med et eller flere referencepotentiometre, figur 7, som kan
tilkobles styringen et ad gangen via manuel omskifter eller styret af overordnet styring,
f.eks. Computermix.
Når et referencepotentiometer indkobles, aflæser styringen værdien, og ved at
servomotoren på møllen sørger styringen for, at potentiometret på møllen og
skiveafstanden indstilles til den værdi, der svarer til referencepotentiometrets.
ændres på referencepotentiometrets indstilling ændrer styringen øjeblikkelig
indstilling, indtil der igen er overensstemmelse.

aktivere
dermed
Når der
møllens

Inden igangsætning af mølle med automatisk indstilling skal systemet trimmes ind.
Bemærk! Inden indkøringsproceduren startes, løsnes møllepotentiometrets aksel, figur 8
pos. 4, ved pinolskrue, pos. 5.
Kontroller først, at det mekaniske stop, der sikrer at formalingspladerne ikke kan røre
hinanden, er korrekt justeret.
Med møllen i stilstand, men med strømforsyning tilsluttet styringen, trykkes der nu på
"S1"-tasten på styringen, figur 7, indtil pladerne er kørt helt sammen, og styringen slår
fra. Kontroller nu ved at dreje møllens motor med håndkraft, evt. ved ventilatorvingen,
at den roterende skive går fri af den faste skive. Skiverne må under ingen
omstændigheder røre hinanden under drift, da hårdmetalskærene kan beskadiges.
Går skiverne mod hinanden, trykkes der kortvarigt på "S2"-tasten, figur 7, hvorefter
stopskruen, figur 8 pos. 3, justeres lidt mod "+". Tryk igen på "S1"-tasten, indtil
styringen slår fra, og gentag kontrollen etc.
Er der for stor åbning mellem skiverne, justeres stopskruen lidt mod "-".
Med stopskruen korrekt justeret, og skiverne lagt helt sammen, nulstilles skalaen, figur 8
pos. 2., ved at dreje skiven, så 0-punktet er ud for pilen, figur 8 pos. 1.
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Figur 8, Justering af skala

1
2
3
4
5
6

I denne position justeres også potentiometret, figur 8 pos. 6. Med voltmeter måles
mellem klemmerne P1.10 (+) og P1.11 (-) på diagrammet, figur 7. Der skal i denne
position, når skiverne er lagt helt sammen, måles ca. 2,4 volt DC.
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Drej potentiometerakslen, figur 8 pos. 4, ved hjælp af spidstang eller lignende, indtil den
korrekte spænding måles. Pas på ikke at overdreje potentiometrets indbyggede stop.
Ved den mindste øgede modstand må der ikke drejes yderligere.
Ved korrekt tilsluttet potentiometer vil spændingen mellem klemme 10 og 11 øges, når
der drejes venstre om (mod uret) og omvendt, når der drejes højre om (med uret.)
Når den rette indstilling er nået, låses potentiometrets aksel igen ved at spænde skruen,
figur 8 pos. 5.
Da det ikke er muligt at ramme de 2,4 volt DC helt nøjagtigt, er det også nødvendigt at
finjustere selve styringen i forhold til 0-punktet. Til dette formål er der på styreprintet et
potentiometer, figur 7, "RP1". Drej dette potentiometer med uret til yderposition.
Vælg et af de i el-tavlen indbyggede referencepotentiometre. Dette gøres typisk med en
drejeknap med et antal positioner afhængig af, hvor mange referencepotentiometre der
er indbygget.
Ved computerstyrede anlæg er det normalt også nødvendigt at sætte "manuel/auto"
omskifteren i position "manuel".
Vælg f.eks. referencepotentiometer nr. 1. Drej potentiometret til minimumafstand (ifølge
markering på el-panelet). Når minimumafstanden er nået, høres et svagt klik fra
potentiometret.
Styringens automatiske startprocedure er som følger:
Efter aktivering af startknappen køres formalingsskiverne fra hinanden, så evt.
fremmedlegemer eller korn, der ligger mellem skiverne, kan falde ud inden opstart af
hovedmotoren.
Herefter starter møllen.
Efter ca. 8 sek. begynder justeringen af formalingsskiverne til den valgte indstilling.
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Start nu møllen - men kun kortvarigt - for at kontrollere omløbsretningen ifølge
nedenstående skitse, figur 9.

Figur 9, Omdrejningsretning

Når det er konstateret, at omløbsretningen er korrekt, startes møllen igen. Lad den
denne gang køre helt op i hastighed. Bemærk evt., om tiden for omskiftning fra "stjerne"
til "trekant" er tilpas (justeres evt. ved timer ifølge el-diagram).
Når minimumafstanden er nået, skal indstillingsmekanismen falde til ro, og den grønne
lampe, "H3" på styreprintet, figur 7, tændes. Kan styringen af en eller anden grund ikke
nå den ønskede indstilling i løbet af en given tid, vil den gå i alarm, og møllen skal
genstartes for at gøre et nyt forsøg (indikeres ved rødt lys i lampen "H4", figur 7).
Med møllen i gang kan finjusteringen af 0-punktet på selve styringen nu foretages. Da
referencepotentiometret er indstillet til minimumafstand, skulle skiveafstanden indstille
sig på 0 på skalaen, men den vil stoppe lidt før. Potentiometret "RP1" på styring, figur 7,
skrues nu langsomt mod uret, indtil skiveafstanden er 0.
Hvis styringen slår fra med alarm, er potentiometret drejet for langt og skal stilles lidt
tilbage med uret. Genstart møllen for kontrol af, at møllen kan indstilles til skiveafstand 0
uden at gå i alarm.
Hermed er indkøringen tilendebragt.
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5.6.0 Elektronisk møllestyring type "NMR2" for FlexMix
Numerisk mølleregulering for FlexMix vil, når den anvendes i forbindelse med FlexMix
computerstyret male-blandeanlæg, normalt være placeret i hovedtavlen for computeren,
og al betjening foregår da fra selve FlexMix computerpanelet. Derfor henvises der i dette
tilfælde til FlexMix manual vedrørende betjening og indkøring.
Hvis NMR2 anvendes uafhængigt af FlexMix, vil den være forsynet med eget display og
tastatur for betjening, og styringen kan være indbygget i eget kabinet eller i større fælles
kabinet med andre styringsenheder.
5.6.1 Tilslutning
Figur 10 viser et eksempel på typisk tilslutningsdiagram for NMR2.
Figur 10, Tilslutningsdiagram for møllestyring type "NMR2"

+ +
E1 E2 E3 0V +10V 0V
AUTO START
INPUT

S1 S2 S3 S4 0V S I- I+
OUTPUT 0-10V
CURRENT

0.1R

Flexmix

FQ

TI

6

4

5

2
PT100

1

3

S B A 0V + + - +
RS485 PWR+24VDC SERVO

7

REL 1

REL 2

~~

~~

8

9

10 11 12 13 14

11

10

1.
2.
3.
4.

PT100 temp.føler (option)
Man/auto switch
Start switch
Signal til frekvensstyring for
doseringssnegl
5. Måletrafo for amp.måling for mølle
hovedmotor
6. Dataforbindelse til FlexMix
computer (hvis til stede)

7. Strømforsyning 24 VDC max. 10
amp.
8. Kontaktor for start af mølle
hovedmotor
9. Alarmudgang (NC)
10.Møllepotentiometer (placering af
klemmer for tilslutning se figur 6)
11.Servomotor på mølle (placering af
klemmer for tilslutning se figur 6)
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5.6.2 Hardware konfigurering af møllestyring type NMR2
De analoge indgange på NMR2 møllestyringen (E1-E3) kan indstilles til temperaturmåling
(PT100) eller skivemølle afstandsmåling (0-10 Vdc)
Figur 11, Hardwarekonfigurering

Brokoblingerne, figur 11 pos. 1, (E1-E3) bestemmer sammen med softwarekonfigurationen, hvilken funktion indgangen skal have.
Normalt anvendes indgang E1 for signal fra skivemøllens afstands-potentiometer, og
denne indgang skal derfor være indstillet som vist i figur 11 pos. 1 for 0-10 Vdc analog
signal.
Hvis der skal tilsluttes temperaturfølere til de to øvrige indgange, E2 og E3, skal
brokoblingerne monteres som vist i figur 11 pos. 1.
Softwarekonfigurationen skal svare til hardwareindstillingen.
5.6.3 Hardware testfunktioner
Det er muligt direkte fra styringens hardware at teste funktionen af alle udgange.
For at udføre denne funktion skal "AUTO"-indgangen være åben.
Funktionen udføres ved holde funktionstasten inde, figur 11 pos. 3, samtidig med at "+"
eller "-" tastes.
Alle signaler nulstilles, når "AUTO"-indgangen åbnes eller lukkes.
"OUT1-4", figur 11 pos. 3, er for simulering af de analoge udgange "S1-4" (0-10 Vdc).
For tilførsel af malegods til møllen anvendes ofte frekvensstyret fødesnegl, og
hastighedssignalet hertil er normalt forbundet med udgangen S1.
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Når "OUT1" holdes inde, samtidig med at "+" tastes, øges signalet på "S1", og når "-"
tastes, mindskes signalet.
Når "SERVO" holdes inde, og "+" eller "-" tastes samtidig, kan servomotorens funktion
testes.
"REL1-2" er for test af relæfunktionerne.
5.6.4 Reset-funktion
Når NMR2-styringen leveres fra SKIOLD, vil den oftest være forud programmeret med de
fleste data, og i det tilfælde frarådes det at anvende denne funktion.
Hvis der imidlertid er kommet forkerte eller dårligt fungerende data ind i styringens
hukommelse, er det muligt at geninstallere et sæt fabriksdata.
Bemærk! Fabriksdata er et godt udgangspunkt, men det er vigtigt at pointere, at der
stort set altid vil være behov for tilpasning til den aktuelle opgave.
Der slukkes for styringens strømforsyning, og switch 4, figur 11 pos. 2, sættes på "OFF".
Tænd for strømmen igen og vent mindst 5 sekunder, før der igen slukkes.
Sæt switch 4 tilbage til "ON" og tænd for strømmen.
De listede fabriksindstillinger i de efterfølgende datatabeller vil være geninstalleret (se
afsnittene om konfigurationsdata).
5.6.5 Adresseindstilling
Når NMR2 anvendes sammen med "FlexMix", skal styringen have sin egen individuelle
adresse, så "FlexMix" kan genkende den.
Adresseindstillingen styres af de første 3 positioner i switchen figur 11 pos. 2.
Der refereres til "FlexMix" konfiguration for valg af korrekt adresseindstilling.
Adresse
1
2
3

Switch 1
ON
OFF
ON

Switch 2
ON
ON
OFF

Switch 3
ON
ON
ON

Når NMR2 anvendes uafhængig af "FlexMix", har adresseindstillingen ingen betydning.
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5.6.6 Betjening af møllestyring type "FlexMix" generelt
Møllestyringen skal programmeres og indstilles til den aktuelle opgave, inden anlægget
tages i brug.
Figur 12, Møllestyring frontpanel

Styringens data er opdelt i hhv. en brugerdel og konfigureringsdata. Normalt vil
styringen være i brugermenuen, da konfigureringen er spærret med en kode.
De to første cifre fra venstre i displayet beskriver, hvilket dataparameter der aktuelt
vises i displayets højre side.
Der skiftes mellem de forskellige dataparametre i en gruppe med tasterne "+" og "-".
Når "-" tastes på det første parameter i en konfigurerings-datagruppe, skiftes der til
næste gruppe (se evt. figur 13).
For at ændre en redigerbar værdi i et valgt parameter trykkes der kortvarigt på "P",
hvorved værdien i højre side af displayet begynder at blinke.
Værdien kan nu ændres med tasterne "+" og "-".
Når den ønskede værdi er indstillet, holdes "P"-tasten inde, indtil displayet holder op med
at blinke som indikation for, at den nye værdi er registreret.
Tastes "P" kun kortvarigt, vil den gamle værdi fortsat være gældende.
Figur 13, NMR2 programflow
POWER ON OR "+" "-" SIMULTANIOUSLY AT ANY TIME

USER
0-9
CODE 9

= 38

NMR CONFIG
A0-A6
CODE A6
CODE A0

!= 38
"-"

SK CONFIG
B0-B9
CODE B0

"-"

MILL REGL.1
C0-CC
CODE C0

"-"

MILL REGL.2
D0-DC
CODE D0

"-"

SIMMULATION

E0-EI
CODE E0

"-"
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5.6.7 Brugerdata
Brugerdata
betjening.
Parameter
0
1

2
3
4
5

6
7
8
9

er data, hvortil der er direkte adgang, og som vedrører den daglige
Beskrivelse
Udlæsning af møllens aktuelle amperebelastning
Mølle ampere setpunkt når styring er i "mode 2
eller 3" (konfigurationskode A1).
Ved lastafhængig dosering til mølle vil styringen
forsøge at opnå den angivne amperebelastning.
Når styringen er i "mode 4", kan hastigheden for
frekvensstyret
doseringssnegl
aflæses
og
programmeres her (0-100)
Setpunkt for møllens skiveafstand.
Den
automatiske
regulering
vil
indstille
skiveafstanden til den angivne afstand.
Skivemølle aktuelle skiveafstand
Auto/manuel tilstand.
Indikation af om styringen er i auto eller manuel
tilstand (styres af extern signal på "auto" indg.)
Simulering skivemølle afstandsjustering.
Start simulering af opstartssekvens og indstilling
af angivne skiveafstand (må ikke anvendes, når
styringen er i automatisk drift).
Udlæsning af temperatur for føler 1 (hvis
tilsluttet – ellers vises "DEF")
Udlæsning af temperatur for føler 2 (hvis
tilsluttet – ellers vises "DEF")
Udlæsning af temperatur for føler 3 (hvis
tilsluttet – ellers vises "DEF")
Adgangskode for konfiguration

Data
0-600 amp.

Rediger
nej

0-600 amp.

ja

0-15,0 mm
0-15,0 mm

ja
nej

Aut/man

nej

OFF/ON

ja

-40-240 C

nej

-40-240 C

nej

-40-240 C
38

nej
ja
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5.6.8 Konfigurationsdata gruppe "A" for opsætning af styring
Konfigurationsdata, gruppe "A" vedrører grundopsætning af styringen.
Der er adgang til dataene fra brugermenuen linie 9, når koden "38" indtastes og
godkendes.
BEMÆRK! Data i dette, og efterfølgende, afsnit må ikke ændres, mens en automatisk
proces er i gang.
Parameter Beskrivelse
Data
Fabr.indst.
A0
Funktions tilpasning.
"OLD" = selvstændig funktion.
"NEW"=funktion sammen med FlexMix
OLD/NEW
OLD
A1
Reguleringsmode:
2 = lastafhængig dosering og automatisk
justering af skiveafstand
3 = lastafhængig dosering og variabel
møllehastighed (data for skiveafstand anvendes
i dette tilfælde som hastighedsangivelse)
4= automatisk justering af skiveafstand
0,2,3,4
0
A2
Analog input 1 mode 0-10 Vdc eller PT100 temp.
0=0-10 Vdc, 1=PT100 temperaturmåling (se
0-1
0
også hardwareindstilling)
A3
Analog input 2 mode 0-10 Vdc eller PT100 temp.
0=0-10 Vdc, 1=PT100 temperaturmåling (se
0-1
0
også hardwareindstilling)
A4
Analog input 3 mode 0-10 Vdc eller PT100 temp.
0=0-10 Vdc, 1=PT100 temperaturmåling (se
også hardwareindstilling)
0-1
0
A5
Analog output for variabel mølle hastighed
1-4
0
A6
Retur til bruger data.
Indtast værdi forskellig fra 38 for at vende
tilbage til brugerdata, eller tast "+" og "-"
0-99
samtidig.
5.6.9 Konfigurationsdata gruppe "B" for skivemøllefunktioner
Parameter Beskrivelse
Data
B0
Analog input nr. for mølle-potentiometersignal
1-3
(E1-E3)
B1
Funktion for ændring af skiveafstand i
forbindelse med kalibrering af skivemølle
potentiometer. DEC = mindsk afstand. INC = øg
afstand. SIN = stop
DEC/INC/SIN
B2
Kalibreringsværdi for maksimal skiveafstand i
mm (fastlægges og indtastes i forbindelse med
0-15,0
indkøringsprocedure)

Fabr.indst.
1

SIN
-
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B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9

Udlæsning af det aktuelle signal fra mølle
potentiometer
Det registrerede signal fra potentiometer ved
max. afstand mellem skiver (Vdc)
Det registrerede signal fra potentiometer ved
min. afstand mellem skiver (Vdc)
Alarm time-out for servomoter (sekunder). Nås
den ønskede indstilling ikke indenfor den
angivne tid, meldes alarm
Servomotor pulsering OFF tid (1/100 sek.) ved
stepvis bevægelse for finjustering
Servomotor pulsering ON tid (1/100 sek.) ved
stepvis bevægelse for finjustering
Servomotor max. ampere. Når strømforbruget
overstiger denne grænse, afbrydes motoren.
På denne måde registreres, at servomotoren er i
yderposition.

0-10,00

-

0-10,00

-

0-10,00

-

0-99

20

0-250

80

0-250

10

0-5

1,5

5.6.10 Konfigureringsdata gruppe "C" og "D" for lastafhængig dosering
Reguleringsparametre i gruppe "C" anvendes, når møllestyring start-indgang er
aktiveret.
"C" parametre kan anvendes i kombination med skivemølle.
Et alternativt sæt "D" parametre kan programmeres, og de er i funktion, når startindgang er åben. Disse parametre kan ikke anvendes sammen med automatisk
skivemølle.
Parameter Betegnelse
Data
Fabr.indst.
C0
Kalibrering af strømmåle-trafo (eks. 25 for
25A/5A trafo)
25-600
25
C1
Analog udgang for signal til frekvensstyret
fødeanordning
1-4
1
C2
Disponibel
C3
Reguleringsvindue omkring setpunkt for mølle
amp. Indenfor dette reguleres der langsomt
0-99
2
C4
Delacceleration hastighed i sekunder.
Den tid det tager for fødeanordningen at ændre
0-255
100
hastighed fra max. til min.
C5
Acceleration hastighed i sekunder.
Den tid det tager for fødeanordningen at ændre
0-255
100
hastighed fra min. til max.
C6
Mølle tomgangsampere.
Bruges til at detektere endt formaling
0-600
10
C7
Tid for detektering af endt formaling i sekunder.
Møllens ampereforbrug skal være mindre end
tomgangsforbruget (programmeret i C6) i den
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C8

C9

CA
CB

CC

programmerede tid, før formaling er slut
Tid for start af mølle, sekunder.
Når møllens hovedmotor startes, starter denne
timer. Når tiden er udløbet, startes fødningen af
møllen
Tid for fyldning af fødeapparat i sekunder.
Når fødeanordningen er startet, opererer den på
en konstant hastighed (programmeret i CA) i
den programmerede tid. Herefter starter den
automatiske regulering af kapaciteten
Opstartshastighed for fødeanordning.
Fødeanordningen doserer med denne faste
hastighed i tiden programmeret i C9
Fødeanordning max. hastighed.
Ved programmering af dette parameter, er det
muligt at undgå, at fødeanordningen øger
kapaciteten uhensigtsmæssigt meget, hvis der
f.eks. i en periode er ophold i tilførslen til
fødeanordningen, eller der en periode kommer
noget meget let materiale.
Fødeanordning min. hastighed.
Her
sættes
minimum
hastighed
for
fødeanordning. Regulering af kapaciteten i
forhold til møllens belastning foregår imellem de
to afgrænsninger i CB og CC.

0-999

130

0-999

10

0-999

10

0-10

5

0-10

9

0-10

1
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5.6.11 Reguleringsdiagram for belastningsafhængig fødning af mølle
Herunder vises et eksempel på styringens arbejdsmåde og parametrenes indvirkning.
Figur 14, Reguleringsdiagram

5.6.12 Simulerings- og kalibreringsfunktioner
I dette afsnit kan alle styringens ind- og udgangsfunktioner testes, og strøm- og
temperaturmålere kan kalibreres.
Parameter
E0
E1
E2
E3

E4

Beskrivelse
Data
Aktuelle analoge signal på indgang E1, når den
er konfigureret til spændingsindgang Vdc
0-10.00
Aktuelle analoge signal på indgang E2, når den
er konfigureret til spændingsindgang Vdc
0-10.00
Aktuelle analoge signal på indgang E3, når den
er konfigureret til spændingsindgang Vdc
0-10.00
Aktuelle analoge signal på indgang E1, når den
er konfigureret til temperaturmåling gr. C.
Ved fejlvisning kalibreres signalet ved at
indtaste den aktuelt rigtige temp.værdi.
-40-240
Aktuelle analoge signal på indgang E2, når den
er konfigureret til temperaturmåling gr. C.
Ved fejlvisning kalibreres signalet ved at
indtaste den aktuelt rigtige temp.værdi.
-40-240
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E5

E6
E7
E8
E9
EA
EB
EC

ED

EE

EF

EI

Aktuelle analoge signal på indgang E3, når den
er konfigureret til temperaturmåling gr. C.
Ved fejlvisning kalibreres signalet ved at
indtaste den aktuelt rigtige temp.værdi.
Status for AUTO/MAN-indgang
Status for START-indgang
Udlæsning og redigering af aktuelle signal på
analog udgang S1 Vdc
Udlæsning og redigering af aktuelle signal på
analog udgang S2 Vdc
Udlæsning og redigering af aktuelle signal på
analog udgang S3 Vdc
Udlæsning og redigering af aktuelle signal på
analog udgang S4 Vdc
Når "P" tastes kortvarigt, vises servomotors
aktuelle amp-belastning. Motoren aktiveres
ved at holde "+" eller "-" inde.
Tast igen "P" kortvarigt for at afslutte
funktionen.
Når "P" tastes kortvarigt, vises det aktuelle
signal fra mølle-potentiometer. Servomotoren
aktiveres ved at holde "+" eller "-" inde.
Funktionen afsluttes ved at taste "P"
kortvarigt.
Aktivering og status for relæ 1.
For at ændre tastes "P" kortvarigt og derefter
tastes "+" eller "-".
Tast "P" kortvarigt for at afslutte.
Aktivering og status for relæ 2.
For at ændre tastes "P" kortvarigt og derefter
tastes "+" eller "-".
Tast "P" kortvarigt for at afslutte.
Udlæsning
af
mølle
hovedmotor
ampbelastning.
Ved fejlvisning kan signalet, forudsat at den
rigtige transformatorstørrelse er valgt i
konfigurationskode C0, kalibreres ved at
indtaste den aktuelle sande amp-belastning.

-40-240
AUT/MAN
ON/OFF
0-10.00
0-10.00
0-10.00
0-10.00

0-5.00

0-10.00

ON/FF

ON/FF

0-600
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5.6.13 Indkøringsprocedure for skivemølle
Bemærk! Inden indkøringsproceduren startes, løsnes møllepotentiometrets aksel, figur
15 pos. 4, ved pinolskrue, pos. 5.
For adgang hertil demonteres skærmen over servomotor, figur 6 pos. 1.
De fleste værdier er forprogrammerede i styringen ved levering.
Dog er der nogle parametre vedr. funktionsmåde og automatisk afstandsregulering, der
skal indstilles til den aktuelle mølle.
Der må ikke være nogen automatisk proces i gang i anlægget, og startindgang, fig. 10
pos. 3, må ikke være aktiveret, mens møllestyringen indstilles.
Figur 15, Potentiometer og skala

1
2
3
4
5
6

1. Vælg brugerkode "9" på møllestyringen og indtast adgangskode til konfiguration
(38).
2. Vælg konfigurationskode "A1" og indstil styringen til mode "2", hvis der er tale om
en skivemølle med belastningsafhængig dosering. Ellers mode "4", når der er tale
om skivemølle uden belastningsafhængig dosering.
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3. Kontroller, at konfigureringkode A2 er indstillet til "0", og hardware-jumpere for
analog indgang E1 er indstillet til 0-10 Vdc signal (se afsnittet "hardwarekonfigurering").
4. Kontroller, at konfigurationskoderne "B6-9" er indstillet som anført i skemaet
"Konfigurationsdata gruppe "B" for skivemøllefunktioner" ovenfor.
5. Vælg konfigurationskode "C0" og indstil størrelsen på måletransformator for mølle
hovedmotor. Dette har betydning for korrekt udlæsning af ampereforbrug og
automatisk regulering af tilførsel til mølle (se transformatordata i eldokumentationen eller aflæs direkte på måletransformator).
6. Servomotor-potentiometerfunktion testes med simuleringsfunktionen. Vælg kode
ED og tast "P" kortvarigt. Kontroller på møllens skala, at afstanden øges, når "+"
holdes inde, og mindskes, når "-" holdes inde.
7. Hvis funktionen er modsat, byttes de to ledninger til servomotoren (klemme 13 og
14 i mølle-tilslutningsdåse). Gentag fra punkt 6.
8. Hold "-" inde, indtil reguleringen kører helt ind på minimum. Motoren afbrydes
automatisk, når den møder 0-punktstop.
9. Kontroller, at skiverne rent faktisk er helt tæt sammen, uden at røre hinanden.
Formalingsskiverne må under ingen omstændigheder berøre hinanden under drift.
Det mekaniske stop, figur 15 pos. 3, forhindrer dette.
Kontrol foretages gennem møllens udløb, eller ved at dreje motoren ved håndkraft
ved ventilatorvingen.
Skiftevis drej justerskruen, figur 15 pos. 3, lidt mod "-" og aktiver "-" tasten, indtil
skiverne berører hinanden let.
10.Nu køres skiverne fra hinanden med "+" tasten, og justerskruen, figur 15 pos. 3,
drejes et stykke tilbage mod "+".
11.Aktiver igen "-" og kontroller, at formalingsskiverne går fri af hinanden, når
indstillingen går imod stoppet.
12.Ved min. afstand indstilles skala på mølle til 0,0 mm, figur 15 pos. 1 og 2.
13.Via styringens display indstilles potentiometersignalet nu til ca. 7,0 Vdc ved
afstand 0,0 mm ved at dreje potentiometrets aksel, figur 15 pos. 4. Ved korrekt
tilsluttet potentiometer skal signalet mindskes, når potentiometeraksel drejes mod
uret, og øges, når den drejes med uret.
Reagerer signalet modsat, skal ledningerne fra potentiometer til klemmerne 10 og
12 byttes indbyrdes.
Gentag herefter punkt 13 forfra.
14.Med det rette signal spændes akslen fast i positionen ved pinolskruen, figur 15
pos. 5, og simuleringsfunktionen afsluttes ved at taste "P" kortvarigt.
15.Vælg konfigurationskode B1 og aktiver afstandsreguleringen for opnåelse af min.
afstand ("DEC"). Lad servomotor køre uforstyrret, indtil den stoppes automatisk på
min. afstand (funktionen kan annulleres ved at taste "P" kortvarigt).
16.Vælg konfigurationskode B1 og aktiver afstandsreguleringen for opnåelse af max.
afstand ("INC"). Lad servomotor køre uforstyrret, indtil den stoppes automatisk på
maks. afstand (funktionen kan annulleres ved taste "P" kortvarigt).
17.Indtast den aktuelt aflæste skalaværdi ved max. afstand i konfigurationskode B2.
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Indkøringsproceduren er nu tilendebragt, og det kontrolleres, at resultatet
tilfredsstillende ved at gå tilbage til brugermenu ved at taste "-" og "+" samtidig.

er

Start dernæst møllen op manuelt via betjeningspanel eller møllestyringssimuleringsfunktion, brugerkode 5.
Afvent at møllen automatisk justerer skiveafstanden til max., før hovedmotoren startes.
Kontroller, at omdrejningsretning er korrekt i henhold til figur 9.
Efter 5 sekunder begynder den automatiske afstandsjustering at finde den ønskede
indstilling.
Positionen på møllens skala skal svare til værdien i møllestyringens brugermenu kode
"2".
Kan den ønskede indstilling ikke nås indenfor den tid, der er sat som alarm-limit,
konfigurationskode B6, kommer der alarm "DEF 2" i display (alarmen slettes ved at
genstarte møllen).
Prøv at ændre værdien i brugerkode "2" (mens møllen kører uden materiale mellem
skiverne) og kontroller ved skala, at afstandsreguleringen indstiller sig i henhold hertil
(+/- 0,1 mm).
Ved fejl gentages indkøringsproceduren forfra.
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6.0.0 BETJENING
6.1.0 Anvendelsesområde
Skivemøllen må anvendes til formaling af almindelige, rensede småkornede frøafgrøder i
lagertør tilstand og med max. diameter på 8 mm. Hvede, byg og lignende kan desuden
formales fra gastæt silo med op til 25% vand. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at
kapaciteten går ca. 5% ned for hver procentandel vand over 15% - f.eks. giver 18%
vand (18 - 15) x 5 = 15% nedgang i kapacitet.
Møllen kan også anvendes til granulering af rene pelleterede foderprodukter, samt
savsmuld, med en pillediameter op til Ø 12 mm.
Fedt- og olieholdige frøsorter som f.eks. raps kan formales i mindre portioner og med
skiveafstand min. 0,5 mm, hvis der veksles med formaling af tørre kornsorter.
Det gælder generelt, at møllen ikke må anvendes til formaling af sand, sten, metal,
plastik og lignende, der kan forårsage abnormt slid, overophedning af
formalingssegmenter og gnistdannelser.
Overholdes ovennævnte ikke, bortfalder fabriksgarantien.
6.2.0 Møllens sikringssystemer
Møllen er forsynet med flere sikringssystemer
uhensigtsmæssige tilstande, der kan føre til havarier.

for

at

mindske

risikoen

for

Hovedmotoren er sikret mod overbelastning med overstrømsrelæ.
En kapacitiv føler i møllens udløb (anbefalet ekstraudstyr) stopper via den elektriske
styring møllens materialetilførsel og mølle-hovedmotor, hvis der konstateres
materialeophobning.
Hvis møllens automatiske afstandsregulering ikke kan finde eller fastholde den korrekte
indstilling, stoppes møllen.
Ovennævnte sikringssystemer bør ikke give anledning til mindsket tilsyn og vedligehold,
og instruktionerne i afsnittet om vedligeholdelse skal altid følges.
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6.3.0 Betjening generelt - manuelt justeret mølle
På nedenstående skitse ses betjeningsgrebenes placering på møllens front.

Figur 16, Betjening

Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.

1
2
3
4
5

-

Smøresteder
Håndtag for justering af skiveafstand
Lås
Skala
Skod

Indløbsskoddet, figur 16 pos. 5, kan anvendes til simpel kapacitetsregulering, hvis ikke
der er anden fødeanordning foran møllen. Sørg for, at skoddet er lukket under opstart,
og inden der kommes materiale i møllens indløb, da møllen ikke kan starte med
materiale mellem formalingsskiverne.
Ligeledes lukkes skoddet, inden møllen stoppes, så møllen kan tømmes. Lad møllen køre
et øjeblik, så alt materialet mellem formalingsskiverne kommer ud inden stop.
Hvis der er fødeanordning foran møllen, kan skoddet normalt altid stå helt åbent, men
det gælder stadig, at møllen ikke kan startes med materiale mellem skiverne, og møllen
skal også køres tom inden stop.
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På skalaen, figur 16 pos. 4, kan den aktuelle skiveafstand aflæses. Skiveafstanden
bestemmer formalingsgraden.
Skiveafstanden ændres ved først at løsne låsen, figur 16 pos. 3, og derefter dreje på
håndtaget, figur 16 pos. 2. Håndtaget kan evt. indstilles til en hensigtsmæssig
arbejdsstilling først ved at løfte og dreje samtidig.
Skiverne må på intet tidspunkt justeres så tæt sammen, at de berører hinanden, da
hårdmetalskærene herved kan tage skade. Der er dog indbygget en stopanordning, der hvis den er korrekt justeret - forhindrer dette (se evt. afsnittet "indkøring af manuelt
justeret mølle").
Når den ønskede indstilling aflæses på skalaen, låses justeringsanordningen igen med
håndtaget, figur 16 pos. 3.
Bemærk: Møllens kapacitet er meget afhængig af den aktuelle afstand mellem
formalingsskiverne.
Ved formaling af småkornede afgrøder til svinefoder anbefales det at starte med
afstanden ca. 0,8 mm.
Ved formaling af større afgrøder eller formaling til fjerkræfoder kan en større
skiveafstand vælges som udgangspunkt.
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6.4.0 Betjening generelt - automatisk justeret mølle
Der gælder de samme generelle retningslinier ved betjening af automatisk justeret mølle
som ved betjening af manuelt justeret mølle, men selve justeringen af skiveafstanden er
anderledes, da den som regel foregår automatisk og styret af male/blandecomputer.
6.4.1 Betjening af styretavle type "Computermix"
Figur 14 viser et eksempel på en styretavle af typen "Computermix" for anlæg med
automatisk justeret mølle.
Figur 17, El-tavle type "Computermix"

Inden igangsætning af anlægget skal skiveafstanden for hver enkelt komponent justeres
ind. Vælg f.eks. at indstille komponent 1.
Sæt komponentvælgeren, figur 17 pos. 3, på 1.
Sæt manuel/auto-omskifteren, figur 17 pos. 4, i position "manuel".
Start møllen med manuel starter, figur 17 pos. 5.
Møllen vil nu starte og indstille skiveafstanden med reference til potentiometret for
komponent 1.
Mens møllen kører, er det nu muligt at ændre skiveafstanden for komponent 1 ved at
dreje på potentiometret med en lille skruetrækker.
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Bemærk retningsangivelsen på skiltet, figur 17 pos. 1.
Aktuel skiveafstand aflæses ved skala på møllens forplade, figur 16 pos. 4.
Når komponent 1 er indstillet til ønsket afstand, drejes komponentvælgeren, figur 17
pos. 3, over på f.eks. 2, hvorefter skiveafstand for komponent 2 kan indstilles o.s.v.
Når justering af skiveafstanden er tilendebragt, stoppes møllen ved at dreje manuel
starter, figur 17 pos. 5, tilbage på 0.
Sæt herefter manuel/auto-omskifteren, figur 17 pos. 4, tilbage i stilling "auto", og
anlægget er klar til automatisk drift.
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6.4.2 Betjening af styretavle type "NMR2" for FlexMix
Normalt indgår denne styring i et "FlexMix" system, og i det tilfælde styres alle
indstillinger automatisk herfra via indtastninger i blanderecepterne (læs nærmere herom
i brugervejledningen for FlexMix).
Når styringen anvendes som "stand alone" enhed, er der fra betjeningspanelet mulighed
for at programmere visse data som skiveafstand og mølle amp.belastning.
Møllens startsekvens kan også aktiveres manuelt herfra.
Figur 18, Betjeningspanel

Styringens data er opdelt i hhv. en brugerdel og konfigureringsdata. Normalt vil
styringen være i brugermenuen, da konfigureringen er spærret med en kode.
De to første cifre fra venstre i displayet beskriver, hvilket data-parameter der aktuelt
vises i displayets højre side.
Der skiftes mellem de forskellige dataparametre i en gruppe med tasterne "+" og "-".
Når "-" tastes på det første parameter i en konfigurerings-datagruppe, skiftes der til
næste gruppe (se evt. figur 13).
For at ændre en redigerbar værdi i et valgt parameter trykkes der kortvarigt på "P",
hvorved værdien i højre side af displayet begynder at blinke.
Værdien kan nu ændres med tasterne "+" og "-".
Når den ønskede værdi er indstillet, trykkes og holdes "P"-tasten inde, indtil displayet
holder op med at blinke som indikation for, at den nye værdi er registreret.
Tastes "P" kun kortvarigt, vil den gamle værdi fortsat være gældende.
Følgende tabel viser tilgængelige brugerdata og deres betydning.
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Parameter Beskrivelse
0
Udlæsning af møllens aktuelle amperebelastning
1
Mølle ampere setpunkt, når styring er i "mode 2
eller 3" (konfigurationskode A1).
Ved lastafhængig dosering til mølle, vil styringen
forsøge at opnå den angivne amp.belastning.
Når styringen er i "mode 4", kan hastigheden for
frekvensstyret
doseringssnegl
aflæses
og
programmeres her (0-100)
2
Setpunkt for skivemølle skiveafstand.
Den
automatiske
regulering
vil
indstille
skiveafstanden til den angivne afstand.
3
Skivemølle aktuelle skiveafstand
4
Auto/manuel tilstand.
Indikation af om styringen er i auto eller manuel
tilstand (styres af eksternt signal på "auto"
indg.)
5
Simulering skivemølle afstandsjustering.
Start simulering af opstartssekvens og indstilling
af angivne skiveafstand (må ikke anvendes når
styring er i automatisk drift).
6
Udlæsning af temperatur for føler 1 (hvis
tilsluttet)
7
Udlæsning af temperatur for føler 2 (hvis
tilsluttet)
8
Udlæsning af temperatur for føler 3 (hvis
tilsluttet)
9
Adgangskode for konfiguration

Data
0-600 amp.

Rediger
nej

0-600 amp.

ja

0-15 mm
0-15 mm

ja
nej

Aut/man

nej

OFF/ON

ja

-40-240 C

nej

-40-240 C

nej

-40-240 C
38

nej
ja
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7.0.0 VEDLIGEHOLDELSE
Skivemøllen kræver kun meget lidt vedligeholdelse.
Hvis der formales fedt- eller olieholdige råvarer som f.eks. raps, anbefales det at åbne
møllen minimum hver 14. dag for rengøring af møllehus, da der ellers er risiko for
råddannelse.
Det anbefales desuden som minimum for hver ca. 500 driftstimer at smøre møllens leje
og indstillingsmekanisme.
Smøring sker med fedt fra sprøjte. De to smøresteder, figur 16 pos. 1, tilføres hver ca.
1-2 pumpeslag fra håndfedtsprøjte. Det anbefales, at møllen ikke kører, mens
indstillingsmekanismen smøres, da der er risiko for, at formalingspladerne kortvarigt
presses mod hinanden, hvis fedtet presses for hurtigt ind.
Efter smøring anbefales det at køre justeringsmekanismen ud og ind et par gange, så
fedtet kan fordele sig, inden møllen igen sættes i drift.
Der bør også udvises forsigtighed, når lejet smøres. Fedtet bør presses langsomt ind, da
der ellers er risiko for, at pakdåserne presses ud.
Af samme grund må lejet ikke oversmøres.
Det anbefales at tilse sliddele regelmæssigt eller mindst for hver 500 driftstimer.
For at tilse sliddelene skal møllens forplade afmonteres. Dette gøres enkelt ved at fjerne
de seks unbrakoskruer, der sidder rundt langs kanten, figur 19 pos. 1.
Figur 19, Åbning af frontdæksel
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Der er adgang til skruen bag skoddet gennem hul i skoddet, figur 19 pos. 2.
Afmonter også evt. forbindelser til møllens indløb.
Herefter kan frontdækslet løftes eller drejes til side. Pas på ikke at beskadige håndtag
eller elektriske komponenter, når frontdækslet lægges til side på gulv eller lignende.
Figur 20, Sliddele

Der er nu adgang til kontrol for slid på fordelerjern, figur 20 pos. 3, indløbsringe, figur 20
pos. 2 og 7, og formalingsenheder, figur 20 pos. 1 og 6. Alle sliddele kan skiftes
individuelt efter behov.
Indikation for slidte fordelerjern og indløbsringe kan være forringet evne til at tage
materiale ind mellem formalingsskiverne, specielt ved storkornet materiale (materialet
hober sig op i indløbet).
Indløbsringene bør dog under alle omstændigheder skiftes, inden de bliver slidt så
meget, at forkanten på formalingsenhedernes hårdmetalskær bliver blotlagt, figur 21, da
der så er risiko for beskadigelse, hvis der kommer et fremmedlegeme ind i maskinen.
Nedslidte indløbsringe kan også være skyld i ødelæggende overophedning af
formalingssegmenterne.
Der må max. være 3 mm synlig kant på hårdmetalskærene.
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1

1.
2.
3.
4.

max. 3,0

Figur 21, Kontrol for slidte indløbringe

2

3

4

Formalingsenhed
Indløbsring
Fordelerjern
Løber- eller stationær plade

Indikation for slidte formalingsenheder er forringet formalingskvalitet og nedsat
kapacitet.
Når nye reservedele monteres, er det meget vigtigt med rengøring på anlægsfladerne, da
skiverne ellers kan komme til at "slå" og måske berøre hinanden.
Monter også nye skruer, figur 20 pos. 4, når indløbsringene udskiftes samt ved
montering af nye formalingsenheder, figur 20 pos. 5.
Her er det særdeles vigtigt, at der holdes absolut rent på anlægsfladerne, da der ellers er
risiko for havari for de nymonterede reservedele. Formalingsenhederne leveres som
færdig limet monteringsring.
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Ved demontering af de gamle ringe er det nødvendigt også at demontere indløbsringene.
Når nye ringe monteres, anbefales det også her at montere nye skruer, figur 20 pos. 5.
Når forpladen atter monteres på møllen, er det igen meget vigtigt at holde absolut rent
på anlægsfladerne, da der ellers er risiko for, at formalingsenhederne ikke kommer til at
ligge helt parallelt med forringet formalingsevne til følge.
Inden møllen igen sættes i drift, kontrolles at formalingsskiverne ikke kan gå imod
hinanden ved minimumafstand, se afsnit om indkøringsprocedure.
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8.0.0 FEJLFINDING
8.1.0 Konstateret fejl, årsag og udbedring af fejl
Møllen starter ikke:
- Fejl ved strømforsyning.
Kontroller, at der er netspænding, og udskift evt. defekte sikringer.
- Møllen er frakoblet på grund af overlast. Reset overstrømsrelæ/motorværn.
Møllen starter, men stopper ved formaling på grund af overlast:
- For hurtig tilførsel af materiale. Nedsæt kapaciteten på materialetilførslen.
- Blokeret udløb. Kontroller, at det formalede gods frit kan forlade møllen.
Kvaliteten af det formalede materiale er ikke tilfredsstillende. Bliver for groft:
- Formalingsenheder er slidte. Udskift formalingsenheder.
-0-punkt forskudt. Kontroller justering af stop for
indkøringsprocedure.

0-punkt

jfr.

afsnit

om

Møllen vil ikke tage det tilførte materiale ind, og belastningen på motoren er lav:
- Fordelerjern er slidt. Udskift fordelerjern.
- Indløbsringe er slidte. Udskift indløbringe.

8.1.1 Kun for automatisk justeret mølle
Møllen starter, men den automatisk indstillingsmekanisme kører ikke ind på plads:
- Fejlforbundet møllepotentiometer. Kontroller ledningførelse.
- Referencepotentiometer ikke indkoblet. Kontroller el-panelet for korrekt funktion eller
løs forbindelse (kun Universal møllestyring).
- Referencepotentiometer defekt. Udskift potentiometer (kun Universal møllestyring).
Møllen starter, og den automatiske indstillingsmekanisme forsøger at finde den rette
indstilling, men skiverne køres helt sammen, og møllen slår fra, eller indstillingsmekanismen pendler:
- Defekt møllepotentiometer. Udskift møllepotentiometer.
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- Møllepotentiometer løs eller fejljusteret.
Check, jfr. afsnit om indkøring af automatisk afstandsjustering, møllepotentiometrets
indstilling.

9.0.0 DEMONTERING AF MØLLE
Der er ikke specielle hensyn at tage ved demontering af skivemøllen. Møllen indeholder
ikke sundheds- eller miljøskadelige stoffer og kan destrueres som almindeligt jernskrot.
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10.0.0 TEKNISKE SPECIFIKATIONER
10.1.0 Målskitse
Figur 22, Målskitse

10.2.0 Tekniske specifikationer
SK2500

SK5000

Motor
Skivediameter (udv.)
Afstandsregulering
Støjniveau
Vægt

5,5/7,5 kW 2800 o/m
300 mm
Manuel/automatisk
Ca. 80 dB
144/150 kg

15/22 kW 2800 o/m
450 mm
Manuel/automatisk
Ca. 80 dB
291/346 kg

Kapacitet kg/time:

5,5 kW

7,5 kW

15 kW

22 kW

Byg
Hvede
Majs
Havre
Ærter

700-1400
750-1500
500-1500
600-1000
500-1500

1000-1900
1000-2000
700-2000
800-1300
750-2000

1700-3200
1800-3500
1200-3500
1400-2300
1200-3500

2400-4700
2500-5000
1700-5000
2000-3200
1700-5000
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11.0.0 EX-ZONEANGIVELSE
Figur 23, Ex-zoner

Ex-zoner i.h.t. harmoniserede standarder DS/EN 1127-1, DS/EN 50281-3, DS/EN 134631.
Området omkring møllen og i en afstand af min. 1 m til det yderligste punkt er zone 22.
Indvendig i mølle er zone 21.
For overholdelse af ovennævnte zoner gælder, at møllen skal være forsynet med lukket
til- og fraførsel, samt at møllen holdes fri for støvbelægning ved jævnlig rengøring.
Hvis møllen placeres i nærheden af andet udstyr med mere eksplosionsfarlig
zoneangivelse, og således at zonerne overlapper hinanden, er det den betydeligste
zoneangivelse, der gælder i det overlappende område.
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12.0.0 RESERVEDELE
12.1.0 Manuel regulering

48

12.2.0 Møllehus, roterende dele og servo

49

12.3.0 Justering
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12.3.1 Bestillingsnumre
Pos.

Best.nr.

Best.nr.

Best.nr.

Best.nr.

SK2500
man.

SK2500
aut.

SK5000
man.

SK5000
aut.

Betegnelse

Manuel regulering
10
23
24

266246
6205052
6302017

266246
6205052
6302017

Spændehåndtag (1)
Spændestift 4x24 (1)
Spændehåndtag (1)

Møllehus, roterende dele og servo
1
2

2340027
2340028

2340027
2340028

224007

224007

2340155
2340156

2340155
2340156
2392085
261083
261089
261114

4
8

261077

2392085
261077

9

261113

261113

261083
261089
261114

12

261109

261109

261110

261110

13
14+19

266201
261100

266201
261100

266228
261103

266228
261103

2700086
6403056
6408036
6408037
6408025
6408024
6802148
7003719

266252
266271
266399
2700086
6403056
6408036
6408037
6408025
6408024
6802148
7003719

2700086
6403057
6408038
6408039
6408040
6408041
6802148
7003719

266252
266272
266399
2700086
6403057
6408038
6408039
6408040
6408041
6802148
7003719

15
16
20
23
40
41
42
43
44
47
48

Spændeskive (1)
Motor 5,5 kW 2800 o/m (1)
Motor 7,5 kW 2800 o/m (1)
Motor 15 kW 2800 o/m (1)
Motor 22 kW 2800 o/m (1)
Gearmotor (1)
Løberplade 5,5-7,5-15 kW (1)
Løberplade 22 kW (1)
Formalingsenhed, 3 trin,
sæt med skruer (2)
Indløbsring, HM-forstærket,
sæt med skruer (1)
Hus (1)
Fordelerjern, sæt med
skruer og underlæg (1)
Tandhjul 12 td. (1)
Gearmotorskærm (1)
Potentiometer (1)
Smørenippel (1)
Leje (1)
Olietætningsring (1)
Olietætningsring (1)
Låsering (1)
Låsering (3)
Vinkel (2)
Kobberrør (1)

51

Pos.

Best.nr.

Best.nr.

Best.nr.

Best.nr.

SK2500
man.

SK2500
aut.

SK5000
man.

SK5000
aut.

2
3
5
6
8
13
15
17
18
20
21
22
32
33
33

261076G
261078
261135G
261148
261146B
266206G
266266
266306
266213
266263
266216
266253
266389G
266393
7004627

261076G
261078
261135G
261148
261145
266206G
266266
266306
266213
266263
266216
266253
266389G
266393
7004627

261085G
261088
261136G
261156
261155
266241G
266254
266260
266261
266263
266287
266288
266406G
266409
7004627

261085G
261088
261136G
261156
261155
266241G
266254
266260
266261
266263
266287
266288
266406G
266409
7004627

66

6900336

6900336

6900336

6900336

Betegnelse

Justering
Indløbsrør (1)
Styr (3)
Indsats (1)
Tandhjul (1)
Dæksel (1)
Spjæld for indløbsrør (1)
Glideleje (3)
Skala (1)
Trykfjeder (3)
Feder 4x4x10 (1)
Tandkrans (1)
Tandhjul (1)
Dæksel (1)
Fast plade (1)
Filtstrimmel
(1,4 m for SK2500
2,1 m for SK5000)
Glideleje (4)

Der må kun anvendes originale reservedele.
Tallene i parentes efter betegnelsen angiver antal styk, der indgår pr. skivemølle.
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13.0.0 CE/ATEX-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Underskriveren

SKIOLD Sæby A/S
Kjeldgaardsvej, 9300 Sæby, Danmark, tlf. nr. +45 99 89 88 87
erklærer herved, at produktet
Benævnelse

Type

SK2500
SK2500
SK2500
SK2500
SK5000
SK5000
SK5000
SK5000
SK2500
SK2500
SK5000
SK5000
SK5000
SK5000

260100
260101
260102
260103
260104
260105
260106
260107
260108
260109
260110
260111
260112
260113

5,5 kW, manuelt justeret
5,5 kW, automatisk justeret
7,5 kW, manuelt justeret
7,5 kW, automatisk justeret
15 kW, manuelt justeret
15 kW, automatisk justeret
22 kW, manuelt justeret
22 kW, automatisk justeret
for 5,5 og 7,5 kW, u.motor, manuelt justeret
for 5,5 og 7,5kW, u.motor, automatisk justeret
for 15 kW, u.motor, manuelt justeret
for 15 kW, u.motor, automatisk justeret
for 22 kW, u.motor, manuelt justeret
for 22 kW, u.motor, automatisk justeret

Produktet er konstrueret for opstilling i ATEX zone 22 og er i øvrigt konstrueret og
fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver:
Direktiv

Standard

CE/ATEX direktiver med opdateringer

DS/EN
DS/EN
DS/EN
DS/EN
DS/EN
DS/EN
DS/EN
DS/EN

Sæby, Danmark, den 23.05.2005
Udstedelsessted og dato

292-1
292-2
294-1
1127-1
13463-1
50281-1-1
50281-1-2
60204-1

_______________________
Henrik Hougaard
Adm. direktør

