
Agenda
Fasthold mælkekvaliteten i silotanken

Forudsætning for god 
hygiejne og dermed 
fastholdelse af 
mælkekvaliteten er:

• Optimeret rengøring

• Hygiejnisk design

• Undgå belægninger (biofilm)
i hele malkeanlægget for at 
det lykkedes !!

Belægninger/ biofilm
Kan endnu ikke ses!!



FutureMilQ – arbejdspakker
April 2013 - september 2017

Delprojektet leveret:
• State-of-the-art for rengøringen (er færdig) 
• Opslagsværk om hygiejnisk design (under udarbejdelse) 
• Rapport omkring hotspots (under udarbejdelse)
Vil du vide mere: http://www.agrotech.dk/projekter/project/futuremilq

http://www.agrotech.dk/projekter/project/futuremilq


Rengøringen – den sinnerske cirkel

Tilstrækkeligt varmt vand 
så OK temperatur opnås 
(60 oC/min. 5 min) -
afslut inden 42 oC

Tjek kemikalie i dunken, 
og at pumpen virker (ikke 
tilstoppet slange mv.)

Tilstrækkelig tid Tilstrækkeligt flow –
Vandet skal komme 
alle steder!!

Husk: Forskyl

Husk: Lovpligtig –
efterskyl ved kemisk desinfektion



Temperatur 
– Mængde smuds fjernet i forhold til temperatur

- Fjernet smuds mg/sek.
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Forbedret rengørings-
effekt ved højere 
temperatur 

Temperatur

Ændring: 40 oC – 60 oC: næsten 3 gange så meget fjernes



Rengøringen – den sinnerske cirkel
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Mekanisk behandling
Vandet skal komme alle steder for at sikre rengøringen

• Ikke rengøring ved 
pakning - ingen 
mekanisk effekt

• Ikke rengøring flader 
- på  mandeluge



Mekanisk effekt 
over svejsning og 
korrosion?

Hvad kan du gøre ?

Mekanisk behandling
Svejsninger og samlinger skal være af god kvalitet

Forkullet 
svejsning i rør 



Korrosion – det kan være svært at se
Er ofte inde i udstyr

Hygiejnisk design
Materialevalg, samlinger, vinkler, 
ruhed, drænbarhed, 
tilgængelighed mv. 



Hygiejnisk design 
– 4 principper for hygiejnisk design
Udstyrsproducentens ansvar, men vigtigt for dig at vide
1. Konstruktionsmaterialer skal være inerte 

(ikke ændres ved brug) og godkendte til 
fødevarekontakt

2. Kontaktflader skal være fri for fejl, revner 
og ujævnheder

3. Udstyr skal beskytte produktet mod 
kontaminering (fysisk, kemisk, biologisk)

4. Udstyret skal være drænbart, let at 
rengøre og let tilgængeligt



Ruhed af overfladen
– Så glat en overflade som muligt

Til levnedsmidler: Ra ≤ 0,8 µm



Ruhed – nyt og ældre udstyr
– også en del af hygiejnisk design Resultater fra FutureMilQ



Tankrengøring – dyser

Skygge-effekt
• Skyggeside under røreblad
• Aksel på røreværk giver 

skygge for væske fra dysen 
over mod tankvæggen



Sammenligning af forskellige dyser

Dækning, vand Kaskade; delvis dækning Hvirvlende; Delvis/fuld dækning 

Kraftpåvirkning Lav Medium

Flow + tid 100 % 70 – 75 %

Energiforbrug Høj Medium



Forsøg – ny dyse
Grønne graf - resultater - kimtalsafregning
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Tjek af ny dyse - 2911-16
Fund af belægning i 
buffertank
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Peak: brud på en 
slange ved en robot

Leverandør udvalgt
Pga. udsving og 
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For at lykkedes med lave kimtal i silotanken
– Undgå også belægning andre steder - visuelt tjek 

Røreværk - buffertank

Patte børster

Indløb-/
udløbsstudsgevind

Eksempler på ”andre steder” i mælkelinje



Vigtigt med visuel kontrol  
Specielt de særlige kritiske steder

Visuel kontrol - særlige kritiske steder i malkeanlægget er
• Inderside af pattegummi
• Inderside af mælkecentral
• Inderside af mælkeudskiller
• Pakninger; bl.a. ved mælkepumpe mv.
• Diverse gevind i anlægget – bl.a. ved filterhuse mv. 

Visuel kontrol – særlige kritiske steder i tanken 
(buffertank/mælkekøletank/silotank)

• For- og bagside af røreblad/røreværk – tjek også for brud
• Inderside af tankstuds
• Pakning ved mandeluge
• Øvre del af udløbsrør



Husk at kigge – gerne 2-3 gange pr. uge

Lavere kimtal i silotanken 
• Styr på hygiejnen i hele mælkelinjen 

Den visuelle kontrol 
• Vigtigt, så der observeres, hvis noget ikke er korrekt

Ses belægninger 
• Få det fjernet hurtigst muligt - det er smækfyldt med 

baktusser - og de kommer i mælken

Overvej om rengøringen skal optimeres 
• Er der tilbagevendende belægninger samme sted, bør der 

optimeres på rengøringen!



Spørgsmål

Tak for opmærksomheden
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