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Sørg for at kæden bliver så stærk som muligt - i alle led
Lavt kimtal kræver: Hygiejnisk design - god hygiejne - effektiv vask - i alle led

Rent anlæg er dit ansvar….



Hygiejnisk design - god proceshygiejne tænkt ind i praktisk design 

Hygiejnisk design handler om:
• Korrekt materialevalg - stål og komposit / plast

• Ikke nedbrydes af mælken eller rengøringskemikalier

• Overflader fri for fejl, revner og ujævnheder
• Korrekte samlinger - svejsninger, boltsamlinger mv. 

• Stumpe vinkler i stedet for spidse

• Glatte overflader - også på det brugte udstyr

• Udstyr skal beskytte produktet mod kontaminering
• Mikrobiologisk, fysisk og kemisk

• Drænbarhed og tilgængelighed af hele malkelinje og tanke

Husk disse 4 vigtige punkter 



Rør - hygiejnisk udfordringer - eksempel

Vigtigt at undgå dead-ends!!

Butterfly 
ventil



Drænbarhed ved rør-dimensionsændringer

Nye ARLA-regler:
Tillæg for 3” udløb, som nedkones 
til 2,5”-tilslutning umiddelbart før 
tilkoblings-union
HUSK - drænbarheden!!



Hvad kan du gøre…..

• Gennemgå din linje - fra ko til silotank - hvordan ser det hygiejniske design ud?
• Er der f.eks. steder, der er sværere at rengøre, er det ofte pga dårligere hygiejnisk design
• Hvordan er drænbarheden - vinkler - dead ends mv.?

• Tag en snak med din udstyrsproducent - omkring det hygiejniske design
• F.eks. om steder, hvor der altid opbygges belægninger - kan de konstrueres om -

så de bliver nemmere at holde rene?

• Hvordan ser dine samlinger ud - er de pæne og glatte?
• Svejsninger
• Andre samlinger (union med pakning mv.)

Hygiejnisk design
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Optimeret rengøring

Husk: Forskyl

Tilstrækkelig tid

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

Tilstrækkeligt flow 
Vandet skal komme alle 
steder!!

Tjek: kemikalier i dunken og 
at pumpen virker (ikke 
tilstoppet slange mv.)

Husk: Lovpligtig - efterskyl 
ved kemisk desinfektion



Fjernet mængde smuds i forhold til anvendt temperatur

Ændring: 40oC - 60oC: næsten 3 gange så meget smuds fjernes



Optimeret rengøring

Husk: Forskyl

Tilstrækkelig tid

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

Tilstrækkeligt flow 
Vandet skal komme alle 
steder!!

Tjek: kemikalier i dunken og 
at pumpen virker (ikke 
tilstoppet slange mv.)

Husk: Lovpligtig - efterskyl 
ved kemisk desinfektion



Mekanisk effekt i rengøringen
Vandet skal komme alle steder for at sikre rengøringen

• Ikke rengøring ved pakning - ingen 
mekanisk effekt

• Ikke rengøring - flade på mandeluge
• Er anden cip-dyse mere effektiv end 

spray-ball? - forsøg



Mekanisk effekt - væskeflow i rengøringen 
Hvordan vil flowet være over en sådan svejsning?

Hvordan vil flowet være ved denne svejsning?

Begge sider af svejsning vil der være 
ændret flow - ændret flow giver en ændret 
rengøring - stor risiko for rester af biofilm



Tankrengøring
Udfordringer i forhold til tankrengøring

Rengøringsvæske ud af 
huller for at rengøre

Skyggeeffekt fra aksel på røreværk

Rengøring af røreblad -
opbygning af sump 

Højt siddende røreblad



Luftudtag/ånderør - hvilken effekt for tanken?

• Når en tank vaskes bliver den varm
• Ved afkøling trækker den luft ind for at udligne trykket - derfor vigtigt, at 

omgivelser og udluftningsrør er rene

Skal også holdes rene!!

https://www.youtube.com/watch?v=0N17tEW_WEU
(2.45 min henne)

https://www.youtube.com/watch?v=0N17tEW_WEU


Anden dyse - forbedret mekanisk effekt

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

Kraftpåvirkning: Lav Medium

Flow + tid: 100 % 70 – 75 %
Energiforbrug: Høj Medium
Selvrensende: Nej Ja

Mere mekanisk effekt på 
tankside og top



Forsøg - ny dyse i silotank

Ekstra god rengørende effekt på 
top og i ånderør

Forsøg 1 - ændring af forskyl til: 
Forskyl - De to forskyl (koldt og varmt) ændres til et lunkent forskyl 
med temperatur på vandet: 35-38oC. 
Der anvendes 110L - pumpetid: 3 min.

Herefter som den normale vask.

Besparelse ved Forsøg 1 i forhold til oprindelig vask: 
• 10 kr./vask i vand og energi - besparelse pr. år: knap 2000 kr. 

• Effektiv vasketid: 23 min.  - besparelse: 5 minutter (3 min. på 
effektiv rengøring + 2 min. mindre pumpetid pga. mindre vand)

Effektiv vasketid inden der ændres noget: 26 min. hertil kommer 
ind- og udpumpning af vand



Rengøringparametre - forsøg med ny dyse - fortsat
Forsøg 2 - ændring af varm vask og desinfektion/syre:
Varm vask - 150L - pumpetiden ændres til 5 min. (sparer 2 min. af oprindelig tid)

Desinfektion/syre – 50L – pumpetiden ændres til 4 min. (sparer 3 min. af 
oprindelig tid)

Effektiv vasketid efter ændring - forsøg 2 - er på: 18 min. 
Reelle vasketiden er dog på 1 time – så det tager urimelig lang tid at pumpe 
ind/ud!!

Tiden er en meget vigtig faktor for robotmalkeanlæg – så hurtigt som muligt 
færdig med vask, så mælken kan pumpes fra buffertanken igen (buffertanken er 
som oftest små)

Besparelse efter forsøg 2 i forhold til oprindelig vask: 
• 10 kr./vask i vand og energi - besparelse pr. år: knap 2000 kr. - som ved 

forsøg 1 !! Ingen ændring 
• 8 minutter  - svarende til 27 % besparelse på den effektive vask

Vigtigt
- tilstrækkelig 

med varmt vand.
Er desværre ofte 

en udfordring



Hvad kan du gøre…..

• Forskyl: 
• Er forskyllevandet klart?

• Tiden:
• Følg med i tankvagten om rengøringstiden er som forventet. Et stopur kan også måle rengøringstiden. 
• Kig også altid efter om malkeanlægget rent faktisk ser rent ud – specielt de hygiejnisk kritiske steder fx. 

unioner, udløb, røreværk mv. 

• Temperaturen: 
• Følg med i tankvagten eller brug et termometer til at kontrollere at ovenstående overholdes
• Tjek varmtvandsforsyningen hvis kimtallet stiger lige så stille.

• Rengøringsmiddel og -koncentration: 
• Sæt tuschmærker på dunken/tønden, der indikerer det forventede forbrug af rengøringsmiddel i løbet af 1 

eller 2 uger. Tjek at niveauet er faldet som forventet.  
• Tjek også at pumpeslangen ikke er tilstoppet. 

• Mekanisk behandling:
• Rør: vandmængder kontrolleres løbende og ved hver service
• Tanke: I tanke skal der være en god rindende væskefilm på tankens overflade. Vær derfor meget 

omhyggelig med projektering af mængden af det varme vand. Vælges en ny cip-dyse er det vigtigt at 
rådgive sig med personer, der kan beregne den tilstrækkelige mængde til dysen.  

Den gode og effektive rengøring
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Glathed af overfladen - Ruhed - Ra-værdi 
Ra-værdien siger noget om glathed men ikke rengørlighed!!

Ny Silikone slange

Gammel Silikone slange
Materialevalg:
Kan plastkomponenter holde til kemikalier; varme ved vask mv.? 
Hvordan slider urenheder (sand, strå mv.) på overfladen?



Ruhed på silikone slanger - nyt og ældre udstyr

Konklusion:
• Silikoneslange stiger 

markant i ruhed ml. 9 - 17 
år

• Generelt for silikoneslange: 
er mere glat end PEX (indtil 
år 9)

Ruheden - Ra-værdi ved 0-
9år: 0,068µm - 0,186µm

Skæring 0,8µm



Ruhed på PEX slanger - nyt og ældre udstyr
Konklusion: 
• Pex - nogenlunde jævnt stigende 

kurve over tid

• PEX - større ruhed ved større 
mælkemængde igennem (blå pile) -
dvs. mere slid på overfladen

• Over ruhed på 0,8µm - kan betyde 
at det giver stigning i kimtal

• Der ligger en PEX med meget lav 
værdi ved år 7 - lavere end den nye 
(rød cirkel) 

• Bør der være kravspecifikation til 
ruhed?

Skæring 0,8µm



Hvad ødelægger overfladen - plast (silikone/ PEX)?

• Hvad kan forårsage større ruhed i en plastslange?

• Rengøringsproceduren: kemikalie, koncentration, 
flow, vandtryk, temperatur

• Processen/mælkeflowet: hvor meget mælk 
igennem, flow, er der steder med større 
flow/ændringer - ”hvirvel-flow”

• Urenheder - sand/strå/andet…. - større slid



Hvad kan ødelægge overfladen - rustfri stål?
• Hvad kan forårsage større ruhed på en rustfri stål 

overflade?

• Ikke drænbart udstyr - korrosion

• Mælkerester - belægninger - korrosion 
(biokorrosion, virker som spaltekorrosion)

• Dårlige samlinger - svejsninger -
boltsamlinger mv. 



Manglende drænbarhed - korrosion - grubetærring 



”Detektion af fejl og revner i procesudstyr”
Artikel i Plus Proces nr. 7 (24.okt 2017)

Pittings - revner - mikrobiologi - rengøring

Dårlig samling - svejsning
Små revner som ikke kan ses med det blotte øje - kan indholde rigtig 
mange mikroorganismer
Vigtigt - vælg ikke hvilken som helst til at svejse i dit udstyr!!
Ser det ikke pænt ud - så er det nok fordi det ikke godt nok!!

Link: http://ipaper.ipapercms.dk/TechMedia/PlusProces/2017/7/?page=14

http://ipaper.ipapercms.dk/TechMedia/PlusProces/2017/7/?page=14


Hvad kan du gøre…..

• Sørg for at overflader er så glatte som muligt 

• Ved nyt udstyr - du må gerne spørge ind til ruheden af udstyr

• Sørg for at alle materialer kan tåle de rengøringskemikaler -
temperaturer, koncentrationer og tryk der anvendes

• Sørg for at der er så få urenheder (sand mv.) i mælken

• Sørg for at udstyr er drænbart

• Få ikke en hvilken som helst svejser til at svejse i dit udstyr. Det 
kræver ekstra viden at svejse korrekt i/på udstyr til fødevarer!!

Ruheden - nyt og ældre udstyr
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Prøveudtagningsstuds - hurtig problemløsning
Klog måde til hurtigt at kunne udpege problem-område

• Anvendes - med succes - i øvrig 
levnedsmiddelindustri

• Opsættes udvalgte steder igennem 
malkelinjen     silotank. 

• Første studs: lige efter udmalkning
• Sidste studs: lige efter udløb silotank

• Kan vurdere kimtal igennem hele linjen -
hvor er der stigning

• Hvem udtager prøver: kvalitetsrådgiver 
eller udstyrsproducent



Prøveudtagnings-studs - eksempel på resultater
Hurtigere finde brist på malkelinjen - løses hurtigt og effektivt

• Totalkim (blå kurve): 3000 - 22.000 cfu/ml
• Psykrotrofe kim (orange): 910 - 380.000 cfu/ml - Røde cirkler - antal: 110.000 - 380.000 cfu/ml
• Termoresistente kim (grå): <100 - 10.000 cfu/ml - Rød cirkel - antal: 8700 - 10.000 cfu/ml



For at lykkes med lave kimtal i mælken
Undgå også belægning andre steder 

- tjek visuelt -
gør noget ved tilbagevendende belægninger

Røreværk - buffertank

Patte børster

Indløb-/udløbsstuds
Gevind

Eksempler på ”andre steder” i mælkelinje



Hvis du vil vide mere…  



Spørgsmål

Tak for opmærksomheden
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