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Mjölkhygien i AMS

I automatiska mjölkningssystem (AMS) sker mjölkning på helt andra villkor än vid traditio-
nell mjölkning. Korna har i AMS möjlighet att bli mjölkade när som helst under dygnet, vilket
för höglakterande kor innebär att de kan bli mjölkade mer än två gånger per dygn utan att
det kräver mer arbete för lantbrukaren.

För att kunna mjölka så mycket som möjligt, bör tiden för diskning av AM-systemen vara så
kort som möjligt. Men hur ofta AM-systemen bör diskas för att mjölken ska hålla lika hög
hygienisk kvalitet som i konventionella system, har varit oklart. Enligt mejeriföreningarnas
branschpolicy bör systemen diskas tre gånger per dygn.

I den här skriften diskuteras olika aspekter på mjölkhygien i AMS, såsom diskningsfrekvens
och kylning, dock inte juverhälsa och juverhygien.

Redan i mitten av 1970-talet kom funde-
ringar på att automatisera mjölknings-
systemet. Den främsta orsaken var att kost-
naden för arbetskraft ökade i många länder.
Det dröjde dock till 1992 innan det första
AMS installerades, i Holland. Först 1998 in-
stallerades en AMS-anläggning i Sverige, på
en gård i Skåne.

Sedan dess har installationen av AMS i
vissa delar av världen ökat kraftigt. I slutet
av 2003 fanns cirka 2 200 anläggningar i
världen - de flesta i nordvästra Europa. I
Sverige fanns 1999 AMS på 13 gårdar i
Sverige. I maj 2003 hade 274 AMS installe-
rats på 183 gårdar.

Osäker tolkning
När den första AMS togs i bruk i Sverige
våren 1998 saknades tillräcklig kunskap om
hur AMS påverkar mjölkens kvalitet. Det var
också osäkert hur EU:s hygiendirektiv för
mjölkning (89/362/EEG) skulle tolkas. Detta
direktiv hade tillkommit före AMS-tekniken,
och direktivet tolkades olika i olika länder.
Diskussionen gällde hur mjölken skulle kon-
trolleras innan mjölkningen startades, i och
med att AMS-tekniken gjorde det omöjligt

Fakta om AMS

för mjölkaren att kontrollera mjölkens kvali-
tet visuellt såsom direktivet kräver.

Både i Sverige och Danmark tolkades
direktivet så att det blev olagligt att inte
övervaka mjölkning med AMS dygnet runt.
AMS-tekniken hade varit mycket efterläng-
tad, eftersom den förväntades ge en flexi-
blare tillvaro och ett mindre fysiskt an-
strängande arbete för mjölkproducenterna.
Men nu krävdes övergångsregler för att man
i väntan på nya EU-regler över huvud taget
skulle kunna använda AMS.

Branschpolicy
Mot bakgrund av detta gav de svenska
mejeriföreningarna Svensk Mjölk i uppdrag
att utarbeta en branschpolicy, som skulle
klargöra vad som gällde för de mjölk-
producenter som ville leverera mjölk från
AMS. Även Jordbruksverket hänvisade till
denna branschpolicy.

Nu har EU utfärdat nya regler i en för-
ordning (EG 853/2004) som ger klartecken
till att mjölken kan kontrolleras antingen av
mjölkaren eller med en teknisk metod.
Denna förordning träder i kraft 1 januari
2006.
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Bild 1: Högre krav på hygien. AMS innebär ett nytt sätt att mjölka som ställer högre krav på hygien och
planlösning i stallet. Systemet bygger på kornas egen vilja att röra sig i stallet, även om fodergiva används för att
locka in dem i mjölkningsstationerna. Den första AMS-anläggningen installerades i Sverige 1998. I maj 2003 fanns
247 AMS-anläggningar i Sverige.

Branschpolicy för AMS
I branschpolicyn finns ett antal hygienregler som mjölkgårdar med AMS måste hålla sig till för att få
leverera mjölk till mejeriföreningarna. Där sägs bl a:

•Mjölkproducent som avser att mjölka i en AMS för leverans till mejeri ska anmäla detta till•Mjölkproducent som avser att mjölka i en AMS för leverans till mejeri ska anmäla detta till•Mjölkproducent som avser att mjölka i en AMS för leverans till mejeri ska anmäla detta till•Mjölkproducent som avser att mjölka i en AMS för leverans till mejeri ska anmäla detta till•Mjölkproducent som avser att mjölka i en AMS för leverans till mejeri ska anmäla detta till
mejeriföreningen.mejeriföreningen.mejeriföreningen.mejeriföreningen.mejeriföreningen.

•Mjölkningssystemets kontrollsida ska vara lätt tillgänglig och hållas ren. •Mjölkningssystemets kontrollsida ska vara lätt tillgänglig och hållas ren. •Mjölkningssystemets kontrollsida ska vara lätt tillgänglig och hållas ren. •Mjölkningssystemets kontrollsida ska vara lätt tillgänglig och hållas ren. •Mjölkningssystemets kontrollsida ska vara lätt tillgänglig och hållas ren. Detta kan man lösa ge-
nom att bygga in den med tre släta väggar och ett tak. Kontrollsidan ska också kunna hållas ventile-
rad och kunna hållas fri från gödsel.

•Mjölken ska kylas och förvaras på sådant sätt att hög kvalitet på mjölken säkerställs. •Mjölken ska kylas och förvaras på sådant sätt att hög kvalitet på mjölken säkerställs. •Mjölken ska kylas och förvaras på sådant sätt att hög kvalitet på mjölken säkerställs. •Mjölken ska kylas och förvaras på sådant sätt att hög kvalitet på mjölken säkerställs. •Mjölken ska kylas och förvaras på sådant sätt att hög kvalitet på mjölken säkerställs. Mjölken
ska snabbt kylas ner till +4oC, men får ej frysas. En förkylning med t ex plattkylare eller en buffert-
tank kan vara möjliga sätt att lösa nedkylningen av relativt begränsade mjölkmängder.

•Mjölkningsutrustningen ska regelbundet diskas och rengöras utvändigt. •Mjölkningsutrustningen ska regelbundet diskas och rengöras utvändigt. •Mjölkningsutrustningen ska regelbundet diskas och rengöras utvändigt. •Mjölkningsutrustningen ska regelbundet diskas och rengöras utvändigt. •Mjölkningsutrustningen ska regelbundet diskas och rengöras utvändigt. Med nuvarande kunskap
bör mjölkningsanläggningen diskas med jämna mellanrum minst tre gånger per dygn. Mjölknings-
anläggningen, i synnerhet spenkoppar, ska även utvändigt hållas ren med hänsyn till risken för konta-
minering av mjölken. Bufferttank ska också diskas regelbundet.
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Disk och kylning påverkar mjölkkvalitet

När man börjar mjölka med ett rent AM-
system, tar det en viss tid för bakterierna att
anpassa sig till miljön och börja tillväxa. Hur
länge beror på typen av bakterier, mjölkens
temperatur m m.

Det är alltså viktigt att diska och desinfi-
cera AM-systemet innan bakterierna hinner
börja tillväxa. Forskning på den första gene-
rationen AM-system i början av 90-talet vi-
sade att bakteriemängden ökade efter åtta
timmars mjölkning.

Bakterietillväxt beror dock inte enbart på
diskningsfrekvens, utan även på sådant som

hur väl diskningen utförs. Det betyder att
AM-systemets allmänna konstruktion, inre
ytor, sluttningen mot behållaren och från-
varon av ”blindtarmar” är betydelsefullt
när det gäller mjölkkvaliteten i AMS. En
hygienisk konstruktion gör också
diskningen mer effektiv.

Gällande diskningsregler
I många europeiska länder måste mjölk-
producenter med AMS diska mjölknings-
systemet tre gånger om dagen. Varje gång
man diskar AMS minskar den möjliga
mjölkningstiden. Dessutom förbrukas an-
senliga mängder hett vatten och diskmedel.
Därför är det viktigt att skaffa mer praktisk
kunskap om konsekvenserna för mjölkens
kvalitet av en glesare diskningsfrekvens, för
att se om det kan vara hygieniskt försvar-
bart att sänka diskfrekvensen.

Samtidigt vet vi, att efter det att AMS har
installerats på en gård, blir mjölkens kvali-
tet till att börja med ofta sämre vilket visar
sig i en ökad bakteriehalt (tabell 1). Denna
ökade bakteriehalt kan relateras till kobe-
sättningens mjölkavkastning, rengörings-
rutiner runt AMS-båset och den allmänna
hygienen i stallet.

Bild 2: Kon-
troll. Det är
viktigt att se över
rengörings-
rutinerna när
man installerar
AMS.

Bakterier i mjölk
Psykrotrofa bakterierPsykrotrofa bakterierPsykrotrofa bakterierPsykrotrofa bakterierPsykrotrofa bakterier (PC) kan växa i kylskåpskall mjölk. Hög halt av dessa bakterier (över 3 mil-
joner/ml) kan ge sämre smak.

Termodura bakterier Termodura bakterier Termodura bakterier Termodura bakterier Termodura bakterier (TC) kan överleva pastörisering. När de överstiger 200 cfu/ml är det ett
tecken på dålig rengöring av mjölkningsutrustningen.

Höga halter av koliforma bakterierkoliforma bakterierkoliforma bakterierkoliforma bakterierkoliforma bakterier (CC) tyder på att kor och utrustning inte har rengjorts or-
dentligt före mjölkningen. CC mellan 100 och 1 000 cfu/ml tyder på dålig hygien, och värden
över 1 000 cfu/ml tyder på bakterietillväxt i mjölkningsutrustningen eller subklinisk juverinflamma-
tion. Höga halter av varianten Escherichia coli antas betyda att avföring från smutsiga kor kommit i
mjölken, vilket i sin tur indikerar risk för Salmonella-, Listeria- och Campylobactersmitta.

Den totala mängden bakteriertotala mängden bakteriertotala mängden bakteriertotala mängden bakteriertotala mängden bakterier (TBC) är det som utgör grunden för mejeriernas betalning.
Betalningssystemen skiljer sig dock mellan mejerierna. Arla Foods t ex ger 1 % mer betalt för
mjölk som innehåller mindre eller lika med 30 000 bakterier per ml. Enligt EU:s direktiv 92/46/
EEG får mjölk som ska konsumeras av människor inte innehålla mer än totalt 100 000 bakterier/
ml.
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Den hygieniska mjölkkvalitetsskillnaden
mellan diskning 2 eller 3 gånger per dygn
har studerats inom ett EU-projekt både i
Sverige (genom JTI) och i Nederländerna.
Studien avslutades våren 2004.

Alla diskningssystem som testades i pro-
jektet är uppbyggda på följande sätt:

1. Systemdiskning, vilket betyder att
hela mjölkningsanläggningen diskas och
desinficeras.

2. Delsköljning av mjölkningsenheten
(från spenkoppar fram till mjölkledningen)
för att avlägsna mjölkrester eller för att för-
hindra att mjölken torkar in då AMS-enhe-
ten står stilla under längre tid.

3. Spenkoppssköljning för att undvika
att mastitpatogener kan sprida sig till näst-
kommande ko.

Tabell 2 ger en överblick över disknings-
systemen i de AMS-fabrikat som finns på
marknaden. En stor skillnad mellan olika
AMS-fabrikat, är att några har cirkulations-
disk och andra har hetvattensdisk. Detta har
konsekvenser såväl för tidsåtgången för
diskning, som för energi- och vattenförbruk-
ningen. Hetvattensdisken tar kortare tid
men förbrukar mer energi än cirkulations-
disk.

Diskfrekvens testad i EU-projekt

Tabell 1. Bakteriehalt. Det är vanligt att
bakteriehalten i mjölken till att börja med ökar efter
installation av AMS, även om bakterienivåerna ändå
är relativt låga och inte överstiger gränsvärdena.
Dessa förhöjda bakterievärden avtar sedan. Obs i
tabellen att tidpunkten då man har mätt bakterie-
halten efter AMS-installation skiljer sig mellan
Sverige och övriga länder.
 a) Siffrorna anger geometriskt medelvärde.

Nio svenska AMS-gårdar testade
Diskfrekvensen undersöktes hos 13 neder-
ländska och 9 svenska mjölkproducenter
under fyra månader. I den svenska studien
jämfördes tre tillverkare (Fullwood, Lely
och DeLaval).

 Forskarna jämförde hur två respektive
tre diskningar av AMS per dygn påverkade
mjölkens bakteriehalt, dels den totala
bakteriemängden (TBC), dels koliforma bak-
terier (CC), termodura bakterier som överle-
ver pastörisering (TC) och psykrotrofa bak-
terier (PC). Varje diskfrekvens testades i
åtta veckor.

TBC-proverna togs, i så stor utsträckning
som möjligt, vid varje hämtning med tank-
bil, medan resten av bakterieproverna togs
en gång i veckan. Proverna hanterades av
mejeriets tankbilsförare på samma sätt som
de prover som ligger till grund för mejeriet
kvalitetskontroll och betalningen till mjölk-
producenten.

Resultat av disktester
De svenska och nederländska resultaten
stämmer väl överens. De svenska resultaten
visar att mjölkkvaliteten påverkas av disk-
frekvensen, framförallt så att den totala

Land Före/efter Totala antalet
AMS-installation bakterier  a)

Danmark före 8 000
direkt efter 14 000

Tyskland före 17 000
direkt efter 21 000

Neder- före 7 000
länderna direkt efter 13 000

Sverige före 8 000
4-9 mån efter 10 000

10-15 mån efter 10 000
16-21 mån efter 10 000
22-27 mån efter 9 000
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Tabell 2. Diskningssystemen i de fabrikat som finns på den internationella marknaden.
Siffrorna 1-6 betecknar olika AMS-fabrikat. Beteckningen C står för cirkulationsdisk, H betyder hetvattens-
disk. Faktauppgifterna är hämtade från tillverkarna och kan avvika när det gäller vattenförbrukning på
kommersiella mjölkgårdar beroende på hur vattenintaget mäts.
1) baseras på 3 systemdiskningar, 2,5 delsköljningar och 150 spenkoppssköljningar.

mängden bakterier (TBC) ökar när man dis-
kar AMS endast två gånger per dygn (tabell
3). Men de genomsnittliga nivåerna låg alla
långt under gränsen för reducerad betalning.

Resultaten visar också att höga TBC-ni-
våer kan bero på sådant som för låg tempe-
ratur på diskvattnet, felaktig fastsättning av
spenkopparna i diskstället, problem med
vattenförsörjningen, för lite diskmedel,
elavbrott och tillfälliga kylningsproblem.

För höga TC-halter
Mjölkkvaliteten varierade mellan olika AMS-
fabrikat, men halten av koliforma bakterier
var acceptabel på alla gårdar oavsett disk-
ningsfrekvens. Däremot översteg halten av
termodura bakterier (TC) gränsnivån på 200
cfu/ml på alla gårdar oavsett disknings-
frekvens.

Kemikalieråd
Sveriges mejeriföreningar har bildat ett
branschgemensamt kemikalieråd som ska
samarbeta kring gemensamma kemikalie-
frågor. Övergripande utgångspunkt  är
helhetssyn på hälsa och miljö samt krav på
god funktion.

Kemikalierådet har arbetat fram en modell
för utvärdering av diskmedel och andra
kemikalier, och en lista över godkända
disk- och desinfektionsmedel. Se Länkar
och litteratur, sid 12.

AMS 1 2 3 4 5 6

System diskning

Cirkulation/hetvatten C C C H H H

Tidsåtgång (min) 35 30 20 17 15 9

Vattenförbrukning (l) 75 70 90 70 90 70

Delsköljning
av mjölkningsenheten

Tidsåtgång (min) 10 1 9 10 2 4

Vattenförbrukning (l) 15 0,9 30 12 20 20

Spenkoppssköljning

Tidsåtgång (min) 0,25 1 0,4 0,5 0,13 0,17

Vattenförbrukning (l) 0,14 0,9 1 0,75 0,5 0,75

Uppskattad
förbrukning/dygn 1)

Tid (min) 130 93 83 76 50 37

Vatten (l) 284 347 495 353 395 373

Energi (kWh) 2,4 1,6 2,4 4,2 4,2 4,2
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Ny studie om TC-bakterier
Termodura bakterier, dvs sådana som över-
lever pastörisering, har på senare tid upp-
märksammats eftersom de orsakar sämre
kvalitet i mjölkpulver. Dessa bakterier har
förmågan att överleva lågpastörisering av
mjölken och finns kvar i mjölkråvaran när
den går till mjölkpulverproduktion. De åter-
finns även i mjölkpulver efter torkning.

Kvalitetskraven på mjölkpulver har ökat
på senare tid och 10 000 bakterier/g är nu
ett normalt kundkrav mot tidigare 50 000
bakterier/g. För att uppnå detta får mjölk-
råvaran inte innehålla mer än 1 000
pastöriseringsöverlevande bakterier/ml.

Samtidigt uppger mejeriföretagen att
leverantörsmjölken innehåller allt större
mängder av pastöriseringsöverlevande bak-
terier.

De skärpta kraven och det ökande proble-
met gör det viktigt att kunna ge råd om hur
man ska göra för att minska förekomsten av
dessa bakterier i mjölk. En grupp forskare
från JTI och Svensk Mjölk samt Kemikalierå-
det (se faktaruta) ska därför i ett nytt projekt
försöka arbeta fram rekommendationer om
hur en mjölkningsanläggning bör diskas så
att pastöriseringsöverlevande bakterier eli-
mineras. Man ska bl a studera effekterna av
disklösningens temperatur och av olika
långa disktider. Dessutom ska effekten av
klor i disklösningen utvärderas.

Tabell 3. Diskfrekvens och bakteriehalt. Resultat från de svenska mätningarna av hur två respektive
tre diskningar av AMS påvekar mjölkens bakteriehalt: den totala mängden bakterier, (TBC),  koliforma
bakterier (CC), termodura bakterier (TC) och psykrotrofa bakterier (PC). Siffrorna anger geometriskt
medelvärde. 1, 2, 3 inom parentes anger olika AMS-fabrikat.

Bild 3: Diskstudie. JTI-forskarna ska studera hur disklösningens
temperatur och olika disktider inverkar på de pastöriseringsöver-
levande bakterierna.

Bakterietyp Bakteriemängd (bakterier/ml)
Diskn 2 ggr/dag Diskn 3 ggr/dag

TBC 10 000 7 000

CC 80 60

TC (1) 9 300 (1) 3 200
(2) 600 (2) 200
(3) 900 (3) 2 300

PC 1 200 600
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Behovet av förkylning

Kylning av mjölken är avgörande för mjölk-
kvaliteten. Om mjölken inte kyls ner tillräck-
ligt väl och tillräckligt snabbt, börjar bakte-
rier växa till. Mejeriernas riktlinjer är att
mjölken ska ha en temperatur på +4o C inom
2-3 timmar efter det att mjölkningen har av-
slutats.

AMS kräver en något förändrad kylteknik
för att garantera god mjölkkvalitet, av två
skäl. För det första innebär den kylteknik
som används vid konventionell mjölkning,
s k direktkylning, att kylningen efter tank-
disk kan starta först när tanken fyllts till ca
5-10 %, annars kan mjölken frysa och där-

med få sämre kvalitet. Med konventionell
mjölkning tar det ungefär en timme, men
med AMS kan det ta upp till 8-10 timmar.

För det andra kan mjölken från konventio-
nella mjölkningssystem samlas upp och
kylas ner i lagringstanken direkt efter varje
mjölkningstillfälle. I ett AM-system däremot,
mjölkas kor under nästan hela dygnet, vilket
betyder att nymjölkad varm mjölk kontinu-
erligt fylls på så att mjölken i lagringstanken
inte hinner kylas ner på samma sätt i början.

För att åstadkomma tillräcklig nedkylning
av mjölken i AMS, kan det därför vara nöd-
vändigt att installera en förkylare.

Testanläggning i Uppsala
Disk- och desinfektionsmedel kan numera tes-
tas i en anläggning som har uppförts av JTI på
SLU:s försöksgård Kungsängen utanför Uppsala.
Anläggningen är den första i sitt slag i norra
Europa. Den ligger i anslutning till ett automa-
tiskt mjölkningssystem i en ladugård där det
finns tillgång till färsk mjölk större delen av dyg-
net. Tanken är att man i anläggningen ska kunna
testa såväl mjölksensorer, rengöringsprocesser,
diskprogram som diskmedel, och att man ska
kunna göra studier kring t ex kylning och pump-

ning av mjölk med den. Systemet består av en
cirka 30 meter lång rörslinga i rostfritt stål som
är ihopkopplad med en slutenhet och en disk-
maskin. I diskmaskinens program kan flera olika
parametrar ändras, bl a disktemperatur och
disktid. Diskresultatet mäts genom att ytorna på
ett antal brickor i systemet analyseras på olika
sätt. Mätbrickorna är av rostfritt stål, men även
andra material kan användas, som t ex gummi,
glas och plast.

Bild 4: Resultat sparas.
Systemet styrs med hjälp av ett
dataprogram som även registre-
rar t ex konduktivitet (lednings-
förmåga). Mätresultaten sparas
automatiskt ner av data-
programmet.
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JTI:s kylningsförsök
För att undersöka effekterna av förkylning
genomförde JTI ett omfattande försök vid
Kungsängens forskningscentrums försöks-
stall i Uppsala, där man använder DeLavals
automatiska mjölkningssystem VMS
(Voluntary Milking System). Dels jämförde
man effekterna av konventionell kylteknik
(direktkylning) och förkylning, dels under-
sökte man om placeringen av förkylaren di-
rekt efter AMS eller strax före lagring-
stanken gav skillnader i mjölkkvaliteten.
Dessutom gjordes en kartläggning av de
förkylningssystem som fanns på marknaden
(t o m år 2001).

Det förkylningssystem som användes vid
försöken var DeLavals Instant Cooler (ICS).

Mjölkledningen från mjölkningsbåset till
tanken var ca 25 meter. För att skapa en mer
gynnsam miljö för bakterierna, så att man
tydligt skulle kunna se eventuella effekter
av förkylarens placering, mjölkades korna
med 30 minuters intervall. Försöken pågick i
7,5 timmar varje dag i fyra dagar.

En rad analyser utfördes. Av hygieniskt
intresse är främst analyserna av antalet
psykrotrofa bakterier (PC) och totala antalet
bakterier (TBC). Proverna med PC och TBC
analyserades samma dag som provtag-
ningen skedde.

Resultat av kylningsförsök
Försöken visar att mjölkens temperatur kan
sänkas ner till +3o C om förkylaren placeras
vid AMS, direkt efter mjölkningen. Men se-
dan höjs mjölkens temperatur när den trans-
porteras via ledningen till lagringstanken.
Här var ledningen endast 25 meter, och man
kan anta att längre ledning och varmare
stallklimat ger ännu större temperaturhöj-
ning. Om förkylaren monteras i anslutning
till AMS, krävs därför att transportled-
ningen till tanken isoleras.

Med förkylaren strax före lagringstanken
kyls mjölken snabbt ner så att den inkom-
mande mjölken till tanken är kall, vilket gör
att mjölken i tanken kan hålla en låg och
jämn temperatur. Mjölken transporteras då
okyld från AMS genom 25 meter ledning
innan den når  förkylaren, och påverkas av
den omgivande temperaturen i stallet. Detta
försök utfördes i ett svalt stall under våren
och mjölkens temperatur låg i genomsnitt på
19o C när den nådde förkylaren.

Bakterieanalyserna visade att förkylning
inte påverkade totala antalet bakterier (TBC)
i tankmjölken. Förkylare placerad vid AMS
gav 10 500 bakt/ml, förkylare vid tank gav
7 200 bakt/ml, medan ingen förkylning gav
7 200 bakt/ml.

Däremot kunde en ökning av psykrotrofa
bakterier (PC) konstateras när förkylaren
placerades vid AMS (4 200 bakt/ml) i jämfö-
relse med om ingen förkylning användes
(300 bakt/ml) eller om förkylaren placera-
des vid tanken (500 bakt/ml).

Mjölkledningen bör isoleras
Enligt dessa försöksresultat ger förkylaren
oavsett placering en sänkning av mjölkens
temperatur innan mjölken kommer till tan-
ken jämfört med endast direktkylning i
lagringstanken. Med förkylare blir det alltså
lättare att hålla mjölken nerkyld i lagrings-
tanken under mjölkning, och särskilt efter
att tanken har tömts och man börjar fylla
den igen med ny mjölk.

Det är dock viktigt att isolera mjölk-
ledningen om förkylaren placeras vid AMS,
speciellt om man har långa transport-
ledningar ut till lagringstanken. Annars höjs
mjölkens temperatur efter kylning vid AMS
när mjölken transporteras till tanken, vilket
sannolikt kan förklara resultaten i dessa
kylningsförsök då både TBC och PC var hö-
gre när förkylaren var placerad vid AMS än
om förkylaren placerades vid tanken eller
om ingen förkylare användes över huvud
taget.

Även förkylare måste diskas
De låga nivåerna av TBC och PC i försöket
då ingen förkylare användes kan innebära
att det inte är nödvändigt att investera i en
förkylare om man inte har långa transport-
ledningar, eller om man kan hantera kyl-
ningen av den första mjölken i lagringstan-
ken på annat sätt, exempelvis genom att ha
bufferttank.

Om man p g a långa transportledningar
eller annat har behov av att installera för-
kylare, är det viktigt att komma ihåg att
även förkylningsutrustningen måste hållas
ren genom regelbunden diskning. Annars
kan förkylaren bidra till ökad bakterietill-
växt i systemet.
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De flesta AMS-tillverkare kan i dag erbjuda
förkylningssystem som komplement till den
konventionella kyltanken. Dessa kylnings-
system bygger på några olika principer som
presenteras här. Däremot redovisas inte
varumärken eller priser.

Generellt om förkylare
Förkylning förekommer i mjölkproduktionen
antingen som platt- eller rörkylare (bild 5
och 6). Båda kan vara en del av själva mjölk-
ledningen. Som kylmedium används oftast
isvatten eller kranvatten. Beroende på tem-
peraturen i kylmediet, kan mjölken kylas ner
till temperaturnivåer mellan +3 och +18o C.

Vid förkylning ställs högre krav på
diskningen, eftersom systemet då ofta får
mer svårdiskade delar. Det är också viktigt
att mjölken är filtrerad innan den passerar
förkylaren så att inga föroreningar fastnar i
systemet.

När tanken ska tömmas och mjölken pum-
pas över till tankbil, går det inte att skicka
mjölk till kyltanken. Om gården har endast
en enkel kyltank kan man därför inte fort-
sätta att mjölka då. I stället får man passa på
att diska AMS när tanken töms för att inte
förlora värdefull mjölkningstid.

I system som har bufferttank eller för-
kylare med buffertbehållare, finns däremot
tillfällig lagringsplats så att man kan fort-
sätta att producera mjölk även under tank-
hämtning och tankdisk.

Förkylare + direktkylning
Mjölken från AMS passerar här antingen via
en liten buffertbehållare som rymmer 150-
250 liter, eller direkt genom en förkylare
innan den hamnar i  lagringstanken, där
direktkylning finns (bild 7).

Förkylaren är antingen en rörkylare eller
plattkylare (bild 5 och 6) och kylningen
åstadkoms ofta av isvatten, som kommer
från en separat liten kylanläggning.

Medan lagringstanken töms och diskas,
förvaras den mjölk som AMS producerar i
buffertbehållaren. När lagringstanken är dis-
kad och färdig för att ta emot mjölk igen,
pumpas all mjölk över från buffertbehållaren
och kyls samtidigt via förkylaren.

Inventering av förkylningssystem

Bild 5: Rörkylare. Rörkylare som använder
kyltankens kylsystem för att kyla mjölken innan
den når tanken.

Bild 6: Plattkylare. Plattkylare med isvatten
som kylmedium.

 När överpumpningen är färdig diskas
förkylaren automatiskt samtidigt som led-
ning och AMS. Under diskning töms för-
kylaren på isvatten för att undvika tempera-
tursänkningar på diskvattnet.



11

��������� 	�
���
��������

������

”Singel” tanksystem
Lagringstanken kopplas direkt till AMS. När
tanken töms och diskas stängs AMS av. I
detta system är tankarna ofta utrustade med
snabbdisk (automatisk disk på ca 15 min).

Kylning med full kyleffekt kan starta först
när en viss volym mjölk har kommit in i tan-
ken. Flera tanktillverkare har
tagit fram system för att
kunna kyla mjölken utan att
riskera frysning under de för-
sta timmarna efter tankdisk.
En typ av system är intervall-
kylning (bild 9) där kyl-
kompressorn stängs av i inter-
valler, och intervallens längd
styrs av t ex kyleffekt, mjölk-
flöde, temperatur på inkom-
mande mjölk, temperatur i
lagringstanken samt mjölk-
mängd i tanken. En annan me-
tod för att undvika frysning
av mjölken är att kyl-
kompressorn under de första

Kylning med bufferttank
En liten bufferttank med minst 10 % av stora
lagringstankens volym tar hand om och
kyler den första mjölken under tiden som
stora lagringstanken töms och diskas
(bild 8).
När tillräcklig mängd mjölk finns i buffert-
tanken för att den ska kunna kylas i den
stora tanken utan att frysa (när mjölken
täcker omröraren) pumpas mjölken över.
Därefter diskas och görs bufferttanken redo
för nästa tömning av stora lagringstanken.

Bild 7: Direktkylning. Konventionell direktkylning i lagringstanken med förkylningssystem.

Bild 9: ”Singel” tank. Princip för intervallkylning i s k singel
tanksystem.

Bild 8: Bufferttank. Princip för kylning med
bufferttank.

timmarna efter disk arbetar med en reduce-
rad kyleffekt.

En nytt system som har börjat installeras
av vissa mejerier på nya AMS-gårdar är s k
tankloggning. Systemet larmar tankbils-
föraren eller lantbrukaren om t ex kylning
eller omrörning inte fungerar.
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