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Fasthold mælkekvaliteten i silotanken 
En god hygiejne er et must for at kunne fastholde mælkekvaliteten i silotanken. Men det er ikke 
tilstrækkeligt, at der udelukkende fokuseres på den gode hygiejne sidst i mælkelinjen og i 
silotanken – hygiejnen skal være i top i hele mælkelinjen – altså fra mælken udmalkes, til den 
kommer i silotanken.  
  
Rengøring af store silotanke, brug af data fra tankvagten 
I forbindelse med udskiftning af mælkekøletanken eller ved køb af ny tank, er det vigtigt at gøre 
sig nogle overvejelser omkring tankens størrelse. Der findes mælkekøletanke i mange størrelser 
lige fra små liggende tanke på 1.000 l op til store silotanke på 50.000 l. Producerer man rigtigt 
meget mælk, kan man med fordel overveje 2 lige store tanke i stedet for en stor. Mejeriernes store 
trailere kan for de flestes vedkommende laste 37,5 tons. Derfor er der ikke behov for tanke større 
end 40.000 l. 
Men kan vi bare lave tankene større og større? På de fleste silotanke er top og bund den samme 
uanset størrelsen på tanken med henholdsvis en omrører og en sprayball til renholdelse af 
tanken. Forskellen er højden på tanken, hvor en tank på 10.000 l er 2,9 m høj, og en tank på 
50.000 l er 9,4 m høj.  
Alle nye tanke skal være monteret med en tankvagt eller et tilsvarende system indbygget i 
tankens vaskeautomat. Tankvagten logger og gemmer en række nyttige data, der kan bruges i 
den daglige management i forbindelse med overvågning af bedriftens mælkekvalitet. I tankvagten 
kan man se kurverne for både mælkens køling og tankens rengøring. Lige som eventuelle alarmer 
bliver angivet. Det betyder, at man efter vask af tanken kan se, om vaskevandet har haft den rette 
temperatur under selve vasken, og om den er gennemført korrekt. Det samme gør sig gældende 
for mælkens køling, hvor man kan se, om mælken er nedkølet til korrekt temperatur og inden for 
det krævede tidsinterval. 
 
Optimering af rengøringen 
En optimeret rengøring er en vigtig del i det at holde hygiejnen og dermed holde kimtallet lavt.  Er 
rengøringen ikke optimeret, vil det være en umulig opgave at holde kimtallet lavt, idet der 
opbygges biofilm /belægninger, især på de hygiejnisk kritiske steder. Bakterier vil frigives fra disse 
belægninger, hvorved kimtallet stiger.  
 
De typiske fejl på rengøringen er: 

 For lidt varmt vand 

 Manglende varmt forskyl 

 For lav vasketemperatur 

 Biofilm og belægninger 

 Dårlig vedligeholdelse 

 
Forud for den egentlig rengøring skal være et forskyl. Forskyllet med lunken vand er vigtigt i 
forhold til at få fjernet det løse smuds, der sidder i malkesystemet og i tanken. Er det løse smuds 
ikke fjernet inden rengøringen, vil en del af rengøringsmidlet blive brugt på ellers let fjernbart 
smuds.  
 
Ofte observeret fejl:  

 manglende varmt forskyl 
 
Herefter foretages den egentlig rengøring, hvor en god rengøring opnås ved en optimering af de 4 



vigtige parametre i rengøringsproceduren: 
 

 Tiden – skal være tilstrækkelig lang, således at alle belægninger/hele biofilmen bliver fjernet 

ved rengøringen. Idet anlæg ikke er ens, vil tiden derfor variere fra anlæg til anlæg.   

o Følg med i tankvagten om rengøringstiden er som forventet. Forventet rengøringstid bør 

angives fra udstyrsproducenten, men vurder altid, om det er godt nok – det er dit mælk 

og din mælkekvalitet – et stopur kan også måle rengøringstiden. 

 

 Temperaturen – der skal være en tilstrækkelig mængde varmt vand, og vand der er varmt 

nok, således at temperaturen i rengøringsprocessen opnår minimum 60oC i 5 minutter. Det er 

vigtigt, at rengøringstrinnet afsluttes inden temperaturen kommer under 42oC. Dette skyldes, 

at når temperaturen kommer ned i dette område, vil det smuds, der er opløst i 

rengøringsvæsken aflejres på udstyrets overflader igen – hermed mistes den rengørende 

effekt. 

o Følg med i tankvagten om der opnås den ønskede temperatur, samt hvorvidt 

rengøringstrinnet er afsluttet inden temperaturen kommer under 42oC. Alternativt brug et 

termometer – hvor højt kommer temperaturen op - og i hvor lang tid, samt ved hvilken 

temperatur er rengøringstrinnet afsluttet?  

o Ofte observeret fejl: for lidt varmt vand og dermed for lavt vasketemperatur 

 

 Rengøringsmiddel og koncentration – der skal vælges et rengøringsmiddel, der er god til 

at fjerne mælkerester/belægninger af mælk og mælkesten. Derudover er det vigtigt at vælge 

et rengøringsmiddel og en koncentration, som alle dele af udstyret kan tåle – også ved den 

høje rengøringstemperatur (60oC). Dvs. det er materialer som pakninger, forskellige 

plastmaterialer og rustfri stål, som skal kunne tåle den anvendte rengøringsproces. Det er 

vigtigt, at der jævnligt tjekkes, om der er rengøringsmiddel i dunken, og at der er det 

forventede forbrug. 

o Tjek forbruget ved f.eks. at sætte tuschmærker på dunken/tønde, der indikerer det 

forventede forbrug af rengøringsmiddel i løbet af 1 eller 2 uger. Tjek, at niveauet i 

dunken/tønden rent faktisk er faldet i forhold til dette forventede forbrug.  

o Tjek også, hvor meget rengøringsmiddel der er i dunken/tønden, og at pumpeslangen 

ikke er tilstoppet.  

 

 Mekanisk behandling – ved rengøring med en børste er det børsten og dine kræfter, der 

giver den mekaniske behandling. I lukket udstyr (rør, tanke mv.) er det væskeflowet, der giver 

den mekaniske behandling. Den mekaniske behandling er overordentlig vigtigt, også at den 

er tilpasset anlægget. Ved både for høj og for lav mekanisk behandling vil rengøringseffekten 

ikke være optimal. Når der tales om den mekaniske behandling af en overflade, er en af 

forudsætningerne for, at der opnås mekanisk behandling på en overflade, at 

rengøringsvandet også kommer alle steder. Det betyder, at der f.eks. ikke må være blinde 

vinkler, skyggesider eller tilstoppede huller i sprayballen – den mekaniske behandling er 

sværere at eftervise.  

o Mekanisk behandling i rør: Opsamling af vand i en spand og derefter udregne liter/time 

kan således vurdere om hastigheden/flowet ligger mellem 1,5 og 2,5 meter /sek., hvilket 

er det flow, der giver den bedste mekaniske behandling af rørsider.  

o Mekanisk behandling i tanke: I tanke skal der være en god rindende væskefilm på 

tankens overflade. Det er dysen – oftest er anvendt en sprayball, der fordeler vandet på 

tankens overflade. På mejeriet er man forlængst gået fra sprayballs, da 

rengøringseffekten ikke var tilstrækkelig god i de store tanke samt i toppen af tanken. 

Forsøg er foretaget med en anden dyse (rotende sprayhoved), som giver en mere 

optimeret rengøring.  

 
 



Hygiejnisk design 
Ved anvendelsen af hygiejnisk design sikres en hurtigere og mere effektiv rengøring, idet der i 
principper for det hygiejniske design bl.a. er tænkt på ruheden på overflader, samlinger (både 
svejsninger, pakninger og andre), materialevalg, drænbarhed, tilgængelighed, ingen skyggesider 
fra andet udstyr for rengøringsvæsken mv. Det hygiejniske design skal være indtænkt i den 
samlede malkelinje, hvorfor det er udstyrsproducenten, der er ansvarlig for dette. Men som 
mælkeproducent kan det være rart at kende til begrebet ”hygiejnisk design”, så det er nemmere at 
kunne tale med. 
 
Vedligehold 
Godt vedligehold er også en vigtig parameter.  Vedligehold hænger en del sammen med de valg, 
der er gjort i det hygiejniske design – dvs. hvilke pakninger der er valgt og er svejsningerne gode, 
så de ikke korroderer 
 
Visuel kontrol – vigtigt for at opretholde den gode hygiejne hele vejen 
Den samlede rengøring tjekkes bedst af dig ved at tjekke din malkelinje visuelt. Særlig kritiske 
steder er udpeget i hhv. malkeanlæg og i tanke. Det er steder, som oftere har belægninger, og 
derfor de steder, som jævnligt bør tjekkes. Observeres belægninger – få dem vasket væk hurtigst 
muligt og undersøg derefter hvorfor. 
Den visuelle kontrol af de særlig kritiske steder bør foretages ofte – gerne efter hver vask. På 
denne måde sikres hurtig og effektiv handling på problemstillingen. 
 
 
 
 
 


