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FASTHOLD MÆLKEKVALITETEN I SILOTANKEN

Disposition
• Vælg den rigtige tankstørrelse
• Rengøring af store silotanke
• Brug af data fra tankvagt/vaskeautomat
• Udfordringer ved renholdelse af store silotanke
• Varmvandsforsyning



VÆLG DEN RIGTIGE TANKSTØRRELSE

• Indendørstanke – udendørstanke

• Horisontale – vertikale (silotanke)

• 10.000 – 50.000 l

• Arlas 4 akslede trailere må laste 37,5 tons

Derfor er der ikke behov for tanke over 40.000 l



RENGØRING AF STORE SILOTANKE

Der er allerede opstillet 40.000 l silotanke hos et antal 
danske mælkeproducenter

• Top og bund er ens på alle størrelser silotanke

• 1 omrører

• 1 sprayball

Kan vi bare lave tankene større og større?



TANKTOP OG SPRAYBALL



RENGØRING AF STORE SILOTANKE



BRUG AF DATA 
– FRA TANKVAGT / VASKEAUTOMAT
Kravspecifikationer til tankvagt
• Data skal kunne udlæses og exporteres til Excel
• Data skal logges og gemmes i min. 60 dage

Udlæsning af data (software og hardware)
• Kabel til udlæsning til PC
• Programmer 
• Kun nogle modeller



BRUG AF DATA 
– FRA TANKVAGT / VASKEAUTOMAT

Frabrikater der p.t. kan udlæses data fra
• RØKA

• DeLaval

• Packo

• Müeller

• Fabdec/Datasafe

• Wedholms



BRUG AF DATA 
– FRA TANKVAGT / VASKEAUTOMAT
Data



SOMMERSTIGNING I KIMTAL 2014



SOMMERSTIGNING I KIMTAL 2015



SOMMERSTIGNING I KIMTAL 2016

Mælkekvalitet - Kimtal



RENGØRING AF STORE SILOTANKE

Problemer – udfordringer
• Opretholdelse af tilstrækkelig temperatur under hovedvask

• For ringe mekanisk påvirkning



RENGØRING AF STORE SILOTANKE

Typiske fejl på rengøringen
• For lidt varmt vand

• Manglende varmt forskyl

• Vasketemperatur for lav

• Biofilm (udløbsrør, overflader, røreblade)

• Dårlig vedligeholdelse (doseringspumper, vandforsyning)



RENGØRING AF STORE SILOTANKE

Opretholdelse af tilstrækkelig temperatur under vask

Tilstrækkelig med varmt vand

Korrekt dimensionering af varmtvandsforsyningen



VARMTVANDSFORSYNING

• Korrekt dimensionering af varmtvandsforsyningen

• El-varmtvandsbeholdere (batch forsyning)

• Olie- eller gaskedler (kontinuerlig forsyning)



EL-VARMTVANDSBEHOLDERE 
(BATCH FORSYNING)



EL-VARMTVANDSBEHOLDERE 
(BATCH FORSYNING)
Eksempel på tømning af en velfungerende el-vandvarmer



EL-VARMTVANDSBEHOLDERE 
(BATCH FORSYNING)

Eksempel på tømning af en fejlbehæftet el-vandvarmer



RENGØRING AF STORE SILOTANKE
OLIE-/GASKEDLER (KONTINUERLIG FORSYNING)
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