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Woord vooraf

Het is verheugend dat de literatuurstudie die de heer Ir. S.Y.Reitsma
heeft verricht ten behoeve van zijn ingenieursexamen, na bewerking, thans
een ruimere verspreiding kan krijgen. Het onderwerp dat de auteur heeft
bestudeerd is ongetwijfeld van grote actuele betekenis voor de melkvee
houderij in ons land.
De inhoud van dit overzicht is voor een belangrijk gedeelte samenge
steld uit gegevens uit de binnen- en buitenlandse literatuur, maar is aan
gevuld met gegevens over enkele onderzoekingen die de auteur tijdens zijn
bedrijfspraktijk heeft verricht bij de Coöperatieve Melkcentrale (C.M.C.)
te Den Haag.
De publikatie is bedoeld als een beknopte en algemene informatiebron
en als basis voor gespreksstof voor hen die te maken hebben of krijgen
met een of meer aspecten van de opslag van melk in boerderij tanks. Onge
twijfeld zullen in de toekomst meer gegevens ter beschikking komen over
deze moderne methoden van opslag en vervoer van melk, die thans in Neder
land in toepassing gaan komen. Dit rapport draagt nog een voorlopig karak
ter; verwacht mag worden dat het zal worden gevolgd door verder onderzoek
en studie.
Behalve Ir. S.Y.Reitsma hebben aan het totstandkomen van dit rapport
meegewerkt Ir. W.C.Lokker van de afdeling Landbouwwerktuigkunde en landbouwgebouwen van de Landbouwhogeschool, die heeft gezorgd voor het doen
vervaardigen van de vele reproduceerbare figuren, het Ministerie van Land
bouw en Visserij, de C.M.C. en de N.V. Venray-Oostrum die bereid zijn ge
weest foto's ter beschikking te stellen en Ir. F. van Gogh, die de oor
spronkelijk voor intern gebruik bestemde scriptie geschikt heeft gemaakt
voor publikatie. Gaarne betuigen wij hun onze dank.
De Directeur
Ir. D.J.Maltha
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I. Inleiding

In de Nederlandse landbouwliteratuur verschijnen de laatste jaren
steeds meer artikelen over een yoor ons land nogal nieuwe vorm van opslag
en vervoer van boerderijmelk. Kort gezegd komt die neer op diepkoeling
tot 3 â 4°C, bewaring van meer dan één melkmaal in een boerderijtank en
vervoer naar de fabriek per tankwagen. Deze methode is op enkele plaatsen
in ons land al ten dele ingevoerd en met het besluit van einde 1965 om
door het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw geld beschik
baar te stellen voor de opzet van 7 proefobjecten, is een meer definitie
ve stap gezet. In het voorjaar van 1966 is met de uitvoering van de ob
jecten begonnen. Voorts zijn in juni 1966 "Aanbevelingen ten aanzien van
constructie en prestatie van boerderij tanks" (97) als richtlijn voor fa
brikanten uitgegeven.
De traditionele methode, waarbij veelal ongekoelde opslag in ijzeren
of aluminium melkbussen van 30 of 40 1 inhoud per vrachtauto of trekker
met aanhangwagen 's zomers 2x en 's winters lx per dag wordt vervoerd,
heeft in vele gevallen bezwaren. Diepgekoelde tankopslag en vervoer per
tank lijken in verband met de ontwikkelingen in de veehouderij en de zui
velindustrie een betere oplossing te geven.
In de Verenigde Staten van Amerika, Groot.Brittannië en Zweden heeft
de overgang naar deze nieuwe methode al voor een groot deel plaats gevon
den. Hierbij treden nogal uiteenlopende en zeer omvangrijke vraagstukken
aangaande de melkkwaliteit en problemen van technische, economische en
organisatorische aard op.

7

2. Veranderingen in de veehouderij en de
zuivelindustrie

In de veehouderij en de zuivelindustrie doen zich snelle ontwikkelin
gen voor in hoofdzaak voortvloeiend uit de veranderingen op technisch, or
ganisatorisch, economisch en maatschappelijk terrein. De algemene tendens
is schaalvergroting, waarbij de efficiency verhoogd kan worden door de in
voering van moderne werkmethoden.
2.1 De veehouderij
Bekend is dat de technische en sociaal-economische ontwikkeling en
niet te vergeten de algemene landbouwpolitiek en het structuurbeleid van
de regering (Ontwikkelings- en Saneringsfonds, ruilverkaveling) van veel
invloed zijn geweest, en nog zullen blijven, op de structuur van de vee
houderijbedrijven. Deze invloeden komen in Tabel 1 duidelijk tot uiting.
Landelijk bezien leren de cijfers dat het aantal bedrijven vermin
derd is en dat een duidelijke verschuiving naar de bedrijven met meer dan
9 stuks melkvee heeft plaats gevonden. Een en ander was - bij een vrijwel
gelijk blijvend areaal - het gevolg van een verder gaande intensivering
en specialisatie der bedrijven en de invloed van het 0. en S. fonds. De
technische ontwikkeling en de stijging der lonen dwingen de melkveehou
ders in de richting van grotere eenheden melkvee met een hogere mechanisatiegraad van het melken, hetgeen vooral bij de grotere melkveestapels
realiseerbaar en verantwoord is gebleken. Dit proces is nog niet ten ein
de; verdere mechanisatie en arbeidsbesparing door toepassing van moderne
werkmethoden en invoering van betere werktuigen zullen leiden naar nog
grotere exploitatieëenheden.
Gegevens over het aantal in gebruik zijnde melkleidingen zijn niet
precies bekend.
Volgens het L.E.I. (48) is de arbeidsproduktiviteit in de landbouw
belangrijk gestegen door een verhoging van de produktie en een aanzienlij
ke daling van het aantal arbeidskrachten (Fig.l, Tabel 2).
Het prijsverloop van de voornaamste kostenfactoren heeft de samen
stelling van de produktiekosten verder gewijzigd (minder arbeid, meer
werktuigen). Volgens de L.E.I.-gegevens (48) vertoont dit prijsverloop
duidelijk een toenemend verschil tussen de loonvoet en de prijzen van
8
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Fig.1 De arbeidsproductiviteit (in
dexcijfers 1953 = 100)

Fig.2 Prijzen van diverse kosten
factoren (indexcijfers
1953/54 = 100)

Ontleend aan L.E.I. (48)

54/55

57/58

60/61

63/64

Bron: C.B.S. Ontleend aan L.E.I. (48)

Tabel 2

Hoeveelheidsindexcijfers van de veehouderij produktie en het
aantal personen werkzaam op bedrijven van 1 ha en groten.

Jaar
1953
1957
1958
1959
1960
1962
1963
1964
Bron: L.E.I. (48)
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Indexcij fers
100
119
128
144
151
144

Aantal werkers
515.100
496.000
457.500
427.200

werktuigen (Fig.2). Dit is een van de voornaamste oorzaken van de nood
zaak tot grotere eenheden per man.
De toegankelijkheid van de veehouderijbedrijven is de laatste decen
nia aanzienlijk verbeterd, evenals de gesteldheid van de erven. Dit is
voornamelijk veroorzaakt door ruilverkavelingen en de noodzaak om de toe
gankelijkheid en begaanbaarheid te verbeteren ten behoeve van het zwaarde
re vrachtvervoer en de op de bedrijven gebruikte transportmiddelen. Kwali
tatieve en kwantitatieve gegevens over de toegankelijkheid van de bedrij
ven zijn echter niet bekend.
Op veel veehouderijbedrijven zijn door de werktijdverkorting de melk
tijden meer of minder gewijzigd, waarbij het daginterval is verkort om een
betere bedrijfsorganisatie mogelijk te maken. De mogelijkheden tot wijzi
ging zijn echter nogal eens beperkt door de geringe elasticiteit van de
afhaaltij den van de melk.
2.2 De zuivelindustrie
Op alle fronten is de zuivelindustrie sterk in beweging. Moderne produktiemethoden, zoals de continubereiding van boter en kaas en de condensindustrie, maken een hoge mechanisatiegraad en een vergaande automatise
ring mogelijk, hetgeen ook noodzakelijk is voor een rendabeler exploita
tie.
De Koninklijke Nederlandse Zuivelbond F.N.Z. wijst in haar rapport
over concentratie (44) op het belang van verdere concentratie (bondsgewijs) en constateert een toenemend aandeel van de centrale produktiebedrijven bij de melkverwerking. De samenwerking tussen de verschillende
coöperatieve zuivelfabrieken en -verenigingen heeft zich reeds ten dele
voltrokken in concentraties, fusies en onderlinge overeenkomsten. Uit ge
noemd rapport wordt ook duidelijk dat het concentratieproces eigenlijk
nog pas goed op gang moet komen, terwijl in "Officieel Orgaan" van de
F.N.Z. (70) ook nog eens het kernvraagstuk van de concentratie wordt be
schreven.
Dat de in het F.N.Z.-rapport voorgestane bondsgewijze concentratie
nog niet de meest rationele organisatievorm van de coöperatieve zuivelin
dustrie kan zijn, wordt duidelijk uit beschouwingen in het tijdschrift
"Melk" van de Coöperatieve Melkcentrale (12), waarin duidelijk één lan
delijke coöperatie wordt voorgestaan.
Hoever de concentratie reeds is voortgeschreden, bewijzen de cijfers
van Tabel 3. Het totale aantal fabrieken is in 26 jaar met meer dan de
-helft afgenomen; de sterkste vermindering trad op bij de niet-coöperatieve

11

Fig.3 De produktie en aflevering van melk in 1956 t/m 1964 (in 1000 ton
nen)

Ontleend a a n J a a r v e r s 1. 1964 K o n . N e d . Z u i v e l b o n d F . N . Z .

Tabel 3

Aantal zuivelfabrieken in de loop der jaren

Coöperatief
Niet
"
Totaal

1939
499
376
875

1946
425
200
625

1951
408
169
577

1960
381
128
509

1962
363
116
479

1963
349
111
460

1964
336
107
443

1965
324
99
423

Bronnen: Zuiveljaarboek en CBS

Tabel 4

Gemiddelde prijs ien aanvoerkosten van de melk per 100 kg

Me lkjaar

Melkprij s

Aanvoerkos ten

1963/64
1964/65

30,71
33,64

1,11
1,28

Bron: Jaarverslagen C.M.C., den Haag (13)
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Stijging in %
prijs kosten
9,5
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fabrieken. Iri de laatste 10 jaren is ook de aangevoerde hoeveelheid melk
aan de fabrieken sterk toegenomen (Fig.3). Schattingen van het aantal zui
velfabrieken dat in de toekomst gewenst moet worden geacht, lopen uiteen
van 40 tot 100.
De reeds plaats gehad hebbende concentratie heeft de melkaanvoer
vaak sterk beïnvloed. Het aantal melkritten is veelal ingekrompen (meer
melk per rit) en de af te leggen afstand is toegenomen, waar weer tegen
over staat dat door overschakeling van paarden- op trekkertractie, ver
voer per vrachtauto en verbeterde wegen de transportsnelheid is toegeno
men. Dit laatste wordt in sommige gevallen echter weer tegengewerkt door
de toenemende verkeersintensiteit op de aanvoerwegen. In meerdere geval
len is de capaciteit van de melkbussenontvangst aan de fabriek onvoldoen
de aangepast, waardoor langere wachttijden voor de melkrijders ontstaan.
Een en ander loopt nogal eens uit op een te groot tijdsverschil tussen
winning en aflevering (monstername) van de melk, dat afhankelijk van het
seizoen meer dan 3-4 uur kan bedragen en niet aan de kwaliteit ten goede
komt.
Kwaliteitsachteruitgang wordt ook waargenomen bij overschakeling van
tweemaal op eenmaal afhalen van ongekoelde melk en bij de zondagsmelk,
die in bepaalde gevallen 's maandags vroeg wordt afgehaald. De melk van
dicht bij de fabriek wonende veehouders is dan ook gemiddeld van betere
kwaliteit dan die van verderaf gelegen bedrijven.
Enkele verlangens van de zuivelindustrie ten aanzien van de aange
voerde melk zijn:
Meer spreiding in de aanvoer met het oog op een efficiëntere verwerking
in de fabriek,
Een zodanige aanvoer resulterend in minder arbeid op zon- en feestdagen,
Verbetering van de kwaliteit, vooral in bacteriologisch opzicht, en
Kostenbeheersing van de aanvoer.
Het laatste punt houdt in dat een verder gaande rationalisatie van
het melkvervoer noodzakelijk is. De loonstijgingen doen de kosten van het
vervoer relatief het sterkst toenemen en in meerdere gevallen wordt het
moeilijk melkrijders voor dit zware werk aan te trekken; in het bijzonder
vormt het werken op weekeinden een knelpunt. Voorts stijgen in het alge
meen de kosten van de melkaanvoer sneller dan de melkprijzen, zoals
blijkt uit Tabel 4, waarvan de cijfers zijn ontleend aan enkele jaarver
slagen van de Coöperatieve Melkcentrale C.M.C. (13), welke circa 10% van
de Nederlandse melkproduktie verwerkt.
13

Al zijn de cijfers landelijk bezien niet voldoende representatief
voor de situatie, de snellere stijging van de kosten dan die van de op
brengsten komt er toch duidelijk in uit.
Met de bedoeling om te komen tot een verbetering van de melkkwaliteit, is in 1964 door de Minister van Landbouw en Visserij een Commissie
tot Kwaliteitsbevordering ingesteld (94).
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3. Opslag en bewaring van diepgekoelde melk in
boerderijtanks

3.1 Melkkwaliteit van winning tot verwerking
De kwaliteit vari melk is een samengesteld begrip. Verse melk bevat
vet, eiwit, lactose, vitaminen, belangrijke mineralen en enzymen en elk
dezer stoffen biedt zeer veel reactiemogelijkheden. De reacties kunnen
zuiver chemisch, zuiver fysisch of chemisch-fysisch zijn en geven veelal
aanleiding tot reuk- en smaakafwijkingen. Daarnaast komen in melk nog bac
teriën voor die in rauwe melk een zeer goed voedingssubstraat vinden. De
omvang en aard van de besmetting door bacteriën zijn in hoge mate bepa
lend voor de houdbaarheid van de melk en veroorzaken eveneens verschillen
de reuk- en smaakafwijkingen.
De beoordeling van de kwaliteit kan plaatsvinden op grond van chemi
sche, fysische en bacteriologische eigenschappen.
Het is nodig om te weten wanneer diepkoeling noodzakelijk is en welk
effect diepkoeling op de eigenschappen van rauwe melk heeft. Van dit ef
fect is immers de kwaliteit van de bereide melkproducten in sterke mate
afhankelijk. Dijkman (18) geeft een uitvoerig literatuuroverzicht van de
invloed van het koelen op de boerderij op de kwaliteit van de melk. Wat
betreft de gevoeligheid van de melk zijn a. bacteriologische en b. chemisch-fysische invloeden te onderscheiden.
a Bacteriologische invloeden
De omvang en samenstelling van de bacterieflora in melk is een func
tie die sterk afhankelijk is van alle bij de melkwinning betrokken facto
ren. Vrijwel iedere auteur die een facet van de melkkoeling beschrijft,
legt grote nadruk op een in alle opzichten hygiënische winning (1, 30, 38,
42, 45, 85, 86, 88, 92).
Kästli (38) en Kirchgessner (39) tonen duidelijk aan dat de grootste
besmettingsbron is gelegen in het melkgereedschap, zoals emmers, bussen,
leidingen, filters en koelapparatuur. Het begin-kiemgetal van verse melk
kan tengevolge van deze contactinfecties tot 500.000 per ml bedragen, ter
wijl het door besmettingen als gevolg van latente uierinfecties, vuil,
stallucht en dergelijke in het algemeen beneden 10.000 per ml ligt. Een
goede reiniging en desinfectie van alle melkwinningsapparatuur is dus
15

zonder meer een vereiste. Coletti (11) acht onder gemiddelde omstandighe
den een totaal-kiemgetal van 10.000 per ml mogelijk en, bij een beetje
extra zorg, zelfs van 2000-3000 per ml!
Het totaal-kiemgetal van vers gewonnen melk is, bij inachtneming van
alle spelregels voor een hygiënische melkwinning, gedurende enkele uren
weinig of niet aan toename onderhevig. Stadhouders (87) wijst op de aan
wezigheid van remstoffen, zgn. lacteninen (3 soorten, seizoensafhankelijk), die verschillende bacteriën kunnen remmen in hun groei en zodoende
de duurzaamheid van rauwe melk vergroten. De eerste periode waarin vrij
wel geen groei van bacterieflora plaats vindt, wordt de zgn. bactericide
fase genoemd. Deze fase, in tijd weergegeven als de incubatietijd, kan
zoals Aigner (1) aangetoond heeft, door hygiënische melkwinning en door
koeling belangrijk vergroot worden. Ook laat deze auteur zien dat het
koelen geen volledige vervanging voor een hygiënische winning kan zijn en
omgekeerd.
De vermeerdering van de bacterieflora is in hoofdzaak afhankelijk
van temperatuur, tijd en soort bacterie. De delingstijd van de verschil
lende soorten bacteriën ligt bij niet koelen gewoonlijk tussen de 10 en
40 minuten. Over de invloed van temperatuur, tijd en al of niet zinde
lijke melkwinning op de groei van de bacterieflora toont Aigner (1) dui
delijk het belang aan van een voldoend lage koeling en een hygiënische
melkwinning. De toeneming van de bacterieflora in niet zindelijk gewon
nen melk van 10°C begint duidelijk eerder en verloopt sneller dan in
zindelijk gewonnen melk van 20°C.
Op welke veilige temperatuur gekoelde bewaring van meerdere melkmalen in verband met rationalisatiemogelijkheden van het vervoer moet
plaatsvinden, toont Busse (10) duidelijk aan. Bij waterkoeling (15°C)
zou zindelijk gewonnen melk bij bewaring van 4 melkmalen al aan bederf
onderhevig zijn, terwijl bij diepkoeling (4°C) na 2 dagen zelfs nog geen
verdubbeling van het kiemgetal plaats vindt. Van veel belang is ook de
koelsnelheid. De tijd om de bewaartemperatuur van 4°C te bereiken zal
op zijn minst binnen de bactericide fase moeten liggen. Als kritische
temperatuur wordt 10°C beschouwd en deze moet dan ook snel bereikt en
overschreden worden. Gimmler (23) en Oehring-Hansen (67) tonen dit even
eens aan. Lazarus (49) en Klupsch (42) wijzen er op dat na het eerste
melkmaal de mengtemperatuur niet boven 10-12°C mag komen. Schultze e.a.
(83) vinden bij hun onderzoekingen naar de koeleisen dat, wanneer melk
3
van een hoge beginkwaliteit (kiemgetal 3-20 x 10 /ml) pas na 4 uur op
10°C gekoeld is, er gemiddeld een 4-6 voudige toename van het kiemgetal
16

heeft plaatsgevonden, terwijl wanneer al na ruim 2 uur een temperatuur van
10°C wordt bereikt, er nauwelijks een toename van het kiemgetal valt te
constateren. Een zindelijke winning is ook bij diepkoelen een eerste voor
waarde (Busse (10)). Deze auteur toont ook aan dat vermeerdering van de
bacterieflora in niet zindelijk gewonnen melk relatief sneller verloopt en
dat snelle verwerking op de fabriek bevorderlijk is voor het beheersen van
de omvang van de bacterieflora. Dit bepleiten ook Ohri en Slatter (71).
Een massale bacterieontwikkeling geeft moeilijkheden bij de melkverwerking.
Uit het voorgaande blijkt bewaring van 4 melkmalen goed mogelijk te
zijn, terwijl bij langere bewaring de kwaliteit bacteriologisch snel zal
verminderen. Hadland en Solberg (26) achten een bewaring van 3-4 dagen op
de boerderij tot op zekere hoogte mogelijk. Dit betekent dat dan vooral
aan reiniging, desinfectie en koeling zeer hoge eisen gesteld moeten wor
den. Ook Von Bockelmann (9) laat zien dat partijen van 4 achtereenvolgende
melkmalen van melk van uiteenlopend zindelijke winning en derhalve sterk
uiteenlopende totaal-kiemgetallen aanwijzend, bij diepkoeling geen tendens
van een toename van de bacterieflora vertoonden. Dit wijst er eveneens op
dat besmetting door uitwendige bronnen van veel groter invloed is op het
totaal-kiemgetal dan de groei van de bacteriën gedurende de diepgekoelde
ops lag.
Interessant is in dit verband dat bij een praktijkproef van diepge
koelde, gemengde bewaring van opeenvolgende melkmalen gedurende 72 uur
(89), het eerste melkmaal een kiemgetal van 80.000/ml vertoonde, terwijl
het eind-kiemgetal van totaal 1200 liter melk maar 27.000/ml bedroeg. De
monstername door de fabriek geeft de veehouder dus een gemiddeld beeld
van meerdere melkmalen en is minder aan het toeval onderworpen. Een af
wijkend hoog kiemgetal van een melkmaal kan derhalve door de lage kiemgetallen van andere melkmalen vereffend worden.
Behalve kennis inzake de mogelijke vermeerdering van de bacterieflo
ra in verband met tijd, temperatuur en zindelijkheidsgraad, is ook inzicht
in de verandering van de samenstelling t.o.v. genoemde factoren nodig.
Het is bekend dat elke bacteriesoort bij een bepaald temperatuurtrajeet
een sterke vermeerdering vertoont, terwijl daarbuiten de groei geleidelijk
gaat, bijna stilstaat of de soort zelfs vernietigd wordt. Kenmerkend voor
diepgekoelde melk is dat de bacterieflora een meer psychrotiooph (ook wel
genoemd psychrotolerant of psychrophiel) karakter krijgt (9, 10, 18, 26,
53, 92).
Thomas e.a. (92) merken op dat de bacteriologische kwaliteit van
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tankmelk zeer goed en slechts in enkele gevallen onbevredigend is. Verge
lijkingen met bussenmelk vallen ten gunste van tankmelk uit. Deze conclu
sie trekken verschillende onderzoekers (8, 21, 30, 34, 45, 92). Dit is te
verklaren door de uitstekende koeling en doordat de oppervlakte en de
eigenschappen van het opslagmateriaal waarmee de melk in aanraking komt
veel gunstiger zijn. Thomas e.a. (92) vinden dat bij onvoldoende reini
ging vooral rubberonderdelen (afsluitstop) sterk met psychrotrophe bacte
riën besmet zijn. Bij zware besmetting is veelal slecht gereinigd melkgereedschap de oorzaak. Zij wijzen er op dat bij de kwaliteitsbepaling
(kiemgetal) de adviserende laboratoria meer nadruk moeten leggen op de
aanwezigheid van de dominante bacteriesoorten dan op het totaal-kiemgetal.
Maxwell Taylor (54) komt in een vergelijkend onderzoek van 3 uierreinigingsmethoden (droog schoonmaken, goed wassen, slecht wassen) tot de con
clusie dat een droge voorbehandeling de geringste besmetting met psychrophiele bacteriën geeft. Kreiner (45) vindt dat bij tankmelk het totaalkiemgetal bijna altijd lager is dan bij bussenmelk. Er is vooral een ster
ke daling van de zuurvormende bacteriën, welke veel groter is dan de da
ling van de niet-zuurvormende bacteriën, die absoluut gezien eveneens
verminderen. Zodoende is de verhouding van zuurvormende t.o.v. niet-zuurvormende bacteriën bij tankmelk ongunstiger dan bij bussenmelk.
De houdbaarheid bepaald door besmetting door en groei van micro
organismen, wordt als kwaliteitsfactor van rauwe melk bij ongekoelde be
waring getest met de reductaseproef (methyleenblauw in Nederland of resazurine). Deze proef geeft een goed beeld van de houdbaarheid van ongekoel
de melk, maar blijkt bij diepgekoslde melk een vertekend beeld te geven.
De correlatie tussen het kiemgetal en de duur van de ontkleuringstijd bij
de reductaseproef is te zwak. Tot deze conclusie komen Nilsson en Von
Bockelmann (66, 9), die vinden dat zelfs na een incubatietijd gedurende
18 uur de correlatie te gering is. Busse (10) wijst er op dat het falen
van de reductaseproef een gevolg is van de veranderde samenstelling van
de bacterieflora in diepgekoelde melk. Deze flora bevat in hoofdzaak de
slecht reducerende Pseudomonasachtigen, terwijl de goed reducerende bac
teriën een ondergeschikt aandeel in de totale flora vormen. Ohri en Slat
ter (72) komen bij de bacteriologische waardering van de melk met behulp
van 4 methoden (S.P.C. (Standard Plate Count), P.I.C. (Preliminary Plate
Count), T.C. (Thermoduric Count), C.C. (Coliform Count)) tot de conclusie
dat - aangezien met elk der 4 methoden niet hetzelfde wordt bepaald voor een streng kwaliteitscontrôleprogramma een combinatie van testen no
dig is. Dit vergemakkelijkt de opsporing van fouten op de bedrijven. Zo
18

veroorlooft de T.C.-test een goede beoordeling van de hygiënische toe
stand van het melkgereedschap, terwijl de C.C.-test een goede graadmeter
is van de hygiënische omstandigheden op het bedrijf. Wat betreft de kwa
liteitsnormen, geldt voor Grade A-melk in de V.S.A. een kiemgetal van
70.000/ml als bovengrens. Bij bovengenoemde T.C.- en C.C.-testen worden
kiemgetallen van resp. 500 en 100/ml als norm genomen. Welke normen in
Nederland zullen gelden, is niet precies bekend. Hierover beraadt zich de
eerder genoemde Commissie tot kwaliteitsbevordering van de melk (94). Als
voorlopige normen worden o.a. bij de C.M.C. de volgende totaal-kiemgetallen aangehouden:
kiemgetal
"

<1100.000 per ml

1ste klas

<250.000

"

"

2de

>»250.000

"

"

3de

b Chemisch-fysische invloeden
In chemisch-fysisch opzicht kan de melk op vele verschillende manie
ren beïnvloed worden en daardoor smaak- en reukafwijkingen gaan vertonen.
White (99) komt in zijn onderzoek tot de uitspraak dat de geur- en
smaakafwijkingen niet de schuld zijn van de boerderij tank zoals nogal eens
wordt gedacht, tenminste niet bij de Amerikaanse tanks die uit een hygië
nisch en functioneel oogpunt goed zijn ontworpen. Wel treden afwijkingen
op door verkeerd gebruik van de tank of bij de melk vóórdat deze in de
tank komt.
Kästli (38) geeft een uitvoerig overzicht van de mogelijke oorzaken
van smaak- en reukafwijkingen. Hij onderscheidt secretorische en postsecretorische afwijkingen. De secretorische kunnen tot oorzaak hebben 1.
fysiologische wijzigingen (begin en einde van de lactatieperiode), 2. en
zymatische wijzigingen (veel lipase, melkvet erg vatbaar voor lipasewerking), 3. voedering (bijv. het doorwerken van sterk ruikende stoffen via
ademhaling en spijsvertering), 4. ziekten en 5. geneesmiddelen. De postsecretorische afwijkingen kunnen tot oorzaak hebben 1. bacteriologische
besmetting, 2. metaalkatalytische reacties (bijv. koper), 3. licht, 4.
lucht (bijv. afwijkende geur en vuil) en 5. fysisch-mechanische invloeden
(bijv. bevriezen). Ook Kirchgessner (39) geeft een overzicht van smaaken reukafwijkingen en aanwijzingen ter voorkoming daarvan.
Ljunggren (52) wijst op de mogelijkheid om de tankwagenchauffeur een
te hoge zuurgraad van de melk te laten bepalen d.m.v. een indicator (methylroodkleuring bij pH 6,25-6,35, verse melk heeft pH £ 6,7). De oorza
ken van het dalen van de pH kunnen bijv. zijn dat bij het eerste melkmaal
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de koeling niet was ingeschakeld of dat de roerder was vastgevroren.
De meeste moeilijkheden schijnt het vet in de melk te geven. De vet
bolletjes zijn omgeven door een oppervlaktelaagje dat bij beschadiging
het vet gemakkelijk toegankelijk maakt voor het enzym lipase. Dit laatste
veroorzaakt een hydrolytische splitsing van het vet en geeft daardoor een
ranzige smaak aan de melk. Nu wordt onderscheid gemaakt tussen spontane
en geïnduceerde ranzigheid. De eerste komt weinig voor en vindt zonder
activering plaats bij koelen en oud worden van de melk. De geïnduceerde
ranzigheid is een gevolg van bepaalde handelingen. Tarassuk en Dunkley
(91) noemen als oorzaken ervan sterke beweging en schuimvorming van de
warme melk, temperatuurfluetuaties en homogenisatie. Met de eerste oor
zaak kan de veehouder vooral te maken hebben; sterke beweging en schuim
vorming zijn bij het gebruik van een melkleiding nogal eens de oorzaak
van ranzigheid. Dijkman en Schipper (20) tonen dit in een aantal proeven
aan. Zij merken daarbij op dat het effect sterk afhankelijk is van de ge
aardheid van de melk en vooral melk van oudmelkse koeien kan nogal eens
tot het verschijnsel aanleiding geven. Ook komt het voor dat één en de
zelfde melkleidingsinstallatie op het ene bedrijf wel, op het andere be
drijf echter geen moeilijkheden geeft. Ook kan een juiste aanleg van de
installatie het effect van de beweging van melk en lucht sterk verminde
ren. Zo vinden Gholson e.a. (22) bij een vergelijkend onderzoek naar de
invloed van de wijzen van uitvoering van een melkleidingsinstallatie (60
cm beneden en 120 cm boven de uier) bij de bepaling van het gehalte aan
vrije vetzuren (Acid Degree Value, A.D.V.) dat het gemiddelde verschil in
A.D.V. tussen melk die op 4°C gekoeld en 48 uur opgeslagen is en daarna
getest, en melk die na aftappen uit de melkleiding onmiddellijk is gepas
teuriseerd, gekoeld en getest, voor de lage melkleiding 0,68 en voor de
hoge melkleiding 1,16 bedraagt. Deze resultaten waren hoog significant
(P <l0,01) voor de melk die verplaatst werd door de hoge melkleiding,
terwijl deze melk een 0,48 hogere gemiddelde toename van het gehalte aan
vrije vetzuren had dan de melk door de lage melkleiding.
Het effect van koelen en bevriezen is onderzocht door Willart en
Sjöstrom (101). Zij vinden dat zeer snel koelen (J-10 min.) of buitenge
woon langzaam koelen (90-360 min.) de kleinste stijging (0,008) van het
gehalte aan vrije vetzuren geeft, terwijl de grootste stijging (0,070)
tussen 30-60 min. ligt. Om de vetsplitsing zo gering mogelijk te houden
is snel koelen tot lager dan 20°C nodig omdat 20-24°C een kritisch tempe
ra tuurinterval is. Ook neemt de ranzigheid toe bij bevriezen gevolgd door
ontdooien, waarbij de bevriezingstijd geen merkbare invloed heeft.
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Ohri en S latter (71) geven een overzicht van de seizoensvariatie in
de geur- en smaakafwijkingen van rauwe melk vóór en nâ 48 h tankopslag bij
3 à 4°C. De overheersende afwijkingen in smaak en geur zijn terug te bren
gen tot het voer, vandaar dat deze classificatie 's zomers veel beter is
dan 's winters. Andere afwijkingen dan ranzigheid vertonen geen signifi
cant seizoensverloop. De 48 h durende opslag heeft een ongunstige invloed,
waardoor de kwalificatie "goed" in alle drie seizoenen (zomer, herfst,
winter) bij 48 h bewaarde melk veel minder vaak voorkomt dan bij verse
melk. De onder "diversen" samengebrachte afwijkingen "unclean, musty, oily,
acid associated" doen zich bij verse melk zelden, bij bewaarde melk echter
veelvuldig voor; hun voorkomen neemt af van de zomer (22%) naar de winter
(10%). Dit laatste suggereert dat de bacteriologische activiteit t.a.v. de
smaak- en geurafwijkingen 's zomers groter is dan 's winters. Ohri en
Slatter (71) laten ook zien in hoeverre de verschillende geur- en smaakafwijkingen van de boerderij tankmelk in de melkmonsters van de tankwagens
worden teruggevonden. Ook ten aanzien hiervan constateren zij bij diepgekoelde opslag gedurende 48 h een duidelijke achteruitgang in geur en
smaak.
Het bovenstaande toont de ontvankelijkheid van rauwe melk voor een
aanwijsbare verslechtering van geur en smaak aan, hetgeen wijst op de
noodzaak van een goede controle op het veehouderijbedrijf. Hetzelfde
geldt voor de zuivelfabriek, waar in dit verband een snelle verwerking ge
wenst is.
Gezien de bacteriologische en chemisch-fysische invloeden op de kwa
liteit van rauwe melk bij diepgekoelde opslag en bewaring, moet aan de
melkwinning veel aandacht geschonken worden. Verschillende onderzoekers,
en vooral Seelemann (86), wijzen op de noodzaak van een doelmatige voor
lichting. Dit is in hoge mate bepalend of diepgekoelde melk van werkelijk
goede kwaliteit op de fabriek wordt aangevoerd.
3.2 Voorzieningen op de boerderij
Het gebruik van de boerderij tank in plaats van bussen brengt in meer
dere opzichten belangrijke verschillen voor de veehouder met zich mede
(zie ook onder 3.3). De veehouder dient zijn melk 1 tot 2 dagen of soms
nog langer op het bedrijf te bewaren en dus moet hij er op toezien dat
dit goed gebeurt. Wanneer de tank leeggehaald wordt, zal hij deze moeten
schoonmaken, hetgeen bij bussen niet behoeft, daar deze worden gereinigd
op de fabriek, die daarvoor over de vereiste apparatuur en kennis beschikt.
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Het schoonmaken van de tank kan op de boerderij automatisch gebeuren (zie
onder 4), doch omdat de kosten ervan meestal hoog zijn, gebeurt het vaak
met de hand. Een ander verschil is dat de kwaliteitsmonstername en het be
palen van het geleverde kwantum bij het gebruik van tanks niet meer op de
fabriek, maar op de boerderij bij de aflevering in de fabriekstankwagen
plaats vindt, hetgeen zowel kwalitatief als kwantitatief winst voor de
veehouder kan betekenen.
In Nederland geeft de Commissie tot Kwaliteitsbevordering van de
Melk (94) richtlijnen ter verbetering aan. Zij bepleit onder meer een uni
forme regeling voor het hele land en naast het gebruikelijke onderzoek
(reductase, reinheid en geur per twee weken) moet een onderzoek komen naar
celgehalte, antibiotica, oxydatiemiddelen en thermoresistente bacteriën.
Bij koelen dient nog het kiemgetal en eventueel ook het gehalte aan vrije
vetzuren te worden bepaald.
Voordat een veehouder definitieve plannen om van bussen op een boer
derij tank over te gaan ten uitvoer kan leggen, zullen dus een aantal pun
ten terdege moeten worden nagegaan. Deze zijn allereerst die welke de be
drijfsvoering zowel op de boerderij als op de fabriek betreffen. Een uit
voerig overleg tussen veehouder en zuivelfabriek is een belangrijke voor
waarde voor het slagen van de overgang. De veehouder dient te weten wat
hij op zijn bedrijf wil gaan doen èn - in verband met de melkafvoer - wat
de fabriek van plan is te gaan doen, nü en in de toekomst. De fabriek
dient zich terdege op de hoogte te stellen van de plannen van de veehou
der teneinde te voorkomen dat minder juiste investeringen worden gedaan en
om te bewerkstelligen dat een zo rationeel mogelijke inrichting op het
veehouderijbedrijf èn op de fabriek tot stand komt. Pas wanneer de fabriek
de mogelijkheid voor tankaanvoer van diepgekoelde melk openstelt, kan de
veehouder tot meer definitieve stappen overgaan.
Het melken bij gebruik van een boerderij tank vereist voorzieningen
op de boerderij die bij gebruik van bussen niet beslist noodzakelijk zijn.
Bij diepkoelen wordt de melk gedurende 2-7 melkmalen - als norm geldt al
gemeen 4 melkmalen - opgeslagen en bewaard. Dit maakt een goed uitgevoerd
en doelmatig ingericht melklokaal onmisbaar. Andere voorwaarden zijn:
1. Een goede bereikbaarheid van het melklokaal voor een tankwagen van 1215 ton, dus een goede toegangsweg tot het bedrijf die het gehele jaar
door berijdbaar is. Bij gebruik van een niet verplaatsbare boerderij tank
moeten de erfsituatie en de ligging van het melklokaal zodanig zijn dat
een vlotte bereikbaarheid gewaarborgd is, in welk verband de plaatsing
van de ontvangstinrichting op de tankwagen van belang is. Bij gebruik van
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een verplaatsbare boerderij tank, bijv. een grote bus van 150 à 200 1 in
houd, is een goede toegang tot het melklokaal niet noodzakelijk, maar kan
de veehouder volstaan met het verrijden van de tank naar en van een voor
de grote tankwagen gemakkelijk te benaderen plaats.
2. De aanwezigheid van electriciteit (krachtstroom) en waterleiding.
3. Een melkmethode die zo mogelijk het gehele jaar door op één vaste
plaats wordt toegepast in verband met het direct koelen van de gewonnen
melk in de boerderij tank en bet eenvoudig houden van de werkzaamheden.
4. Een voldoend grote veestapel uit het oogpunt van rentabiliteit.
Veel bedrijven voldoen niet aan deze voorwaarden, zodat meer of min
der grondige verbeteringen noodzakelijk worden. Dit bleek uit een steekproefenquête op 114 bedrijven in het C.M.C.-werkgebied: 67 bedrijven wa
ren tot op het erf bereikbaar, waarvan er 14 een bereikbaar melklokaal en
26 de mogelijkheid om daarin te voorzien hadden. Bij 27 bedrijven was er
geen geschikte mogelijkheid. Van de vermelde 40 bedrijven (14+26) werd bij
17 op één plaats en bij 23 op verschillende plaatsen gemolken en zouden er
misschien 9 in de toekomst worden opgeheven. Er bleven derhalve maar 31
van de 114 bedrijven over waar zonder ingrijpende verbeteringen in te voe
ren het gebruik van een boerderij tank mogelijk zou zijn.
Een eigen onderzoek in het C.M.C.-werkgebied op 74 bedrijven waar be
langstelling bestond voor de ingebruikneming van een boerderij tank en de
veehouders op de hoogte waren van de algemene voorwaarden daarvoor, lever
de het volgende beeld op wat betreft:
Bereikbaarheid: 58 goed, 5 redelijk, 7 matig en 4 onbereikbaar. Goed houdt
in dat de boerderij aan een A- of B-weg gelegen is. Bij de bedrijven met
een redelijke en matige bereikbaarheid vormen in het geval van de ligging
aan een B-weg de voor berijding toegestane tonnages (2,4 - 2,0 - 1,8 t)
en voertuigbreedte (2,20 m) ernstige beperkingen, of laat de toestand van
het erf en de weg(en) veel te wensen over. Van de 4 niet bereikbare be
drijven zijn er 3 waar geen melkauto op de toegangsweg mag komen, terwijl
de vierde alleen te water bereikbaar is. Hierbij dient nog te worden aan
getekend dat ongeveer 15 bedrijven in een gereedgekomen ruilverkaveling
gelegen zijn.
Melklokaal: bij 59 bedrijven met melklokaal zijn er 31 die verbouwd moe
ten worden omdat de afmetingen van het lokaal te klein zijn voor plaat
sing van een boerderij tank. Als norm hiervoor geldt dat 80-90 cm loop
ruimte aan alle zijden van de tank aanwezig moet zijn en voorts voldoende
plaats voor een heetwaterreservoir, een dubbele wasbak, een werktafel en
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opbergruimte voor al het melkgereedschap. Op de overige 15 bedrijven ont
breekt een melklokaal en is nieuwbouw of verbouw - voor zover dit laatste
doelmatig uitvoerbaar is - noodzakelijk. Bij dit onderzoek was nog op be
trekkelijk veel bedrijven een melklokaal aanwezig, omdat deze ruimte voor
dien voor het zelfkazen gebruikt werd of 's zomers als keuken dienst deed.
Het gemiddelde aantal melkkoeien per bedrijf bedroeg 36.
Het is duidelijk dat bij nieuwbouw en verbouw van bedrijfsgebouwen
voor melkvees taHing beslist met het toekomstige gebruik van een boerde
rijtank rekening moet worden gehouden. Een melklokaal is daarbij een
uiterst functioneel onderdeel. Van de bedrijven in Oostelijk Flevoland is
nu al gebleken dat de melklokalen er minder geschikt zijn voor het plaat
sen van een boerderij tank; de afmetingen laten te wensen over en de deur
breedte voor het plaatsen van verschillende tanks is te smal. Ook de lig
ging van het lokaal staat in meerdere gevallen een vlotte afvoer per tank
wagen in de weg.
Wat betreft de ligging, uitvoering en inrichting van het melklokaal
zullen een juiste voorlichting bij nieuwbouw en verbouw, zomede de vast
stelling van meer of minder bindende voorschriften kunnen bijdragen tot
het voorkomen van veel moeilijkheden voor de veehouders en de zuivelindus
trie .
In Amerika zijn ten aanzien van het melklokaal veelal voorschriften
uitgevaardigd. In Groot Brittannië mogen de vacuümpomp en de koelmachine
niet in het melklokaal worden opgesteld om vervuiling en verwarming van
de lucht in het melklokaal te voorkomen en te beletten dat deze'machines
nadeel ondervinden van de vochtige atmosfeer van het melklokaal.
3.3 Het melken bij gebruik van een boerderijtank
In principe kan bij elke melkwinningsmethode, dus ook bij het handmelken, een boerderij tank worden gebruikt. In het algemeen zijn bij het
machinaal melken de mogelijkheden tot arbeidsbesparing en -verlichting
het gunstigst. De op een bedrijf toegepaste melkmethode wordt in hoofd
zaak bepaald door de bedrijfsleiding, de aard van het bedrijf en de tech
nische mogelijkheden. Voordat een veehouder tot aanschaf van een boerde
rijtank overgaat, zal hij in overleg met de zuivelfabriek en de landbouwvoorlichtingsdienst moeten nagaan:
1. De grootte van de jaarlijkse melkproduktie, nu en in de toekomsteen de
maximale produktie per dag. Hiermede kunnen, wanneer de frequentie van
het melkvervoer bekend is, de benodigde taakinhoud en de benutting van de
tankinhoud worden bepaald. De benutting bedraagt doorgaans 60 à 70% en
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kail bij een goed gespreide melkproduktie nog gunstiger uitvallen.
2. De melkmethode. In hoeverre kan deze worden aangepast aan het gebruik
van een boerderij tank.
3. De mogelijkheid om een geschikt melklokaal in te richten.
4. De kosten voor erfverbetering, melklokaal, melkmachine en boerderij
tank. De te verwachten baten in de vorm van een toeslag op de diepgekoelde
melk en als gevolg van efficiënter bedrijfsvoering, arbeidsbesparing en
-verlichting.
5. Welke tank voor zijn omstandigheden de geschiktste is.
Dit zijn bijna allemaal vragen waarvan onder de Nederlandse omstan
digheden de antwoorden nog allerminst bekend zijn. Vooral betreffende de
samenhang tussen de kosten en de besparingen bij verschillende melkmethoden met gebruikmaking van een boerderij tank is nog heel weinig bekend. Dit
zal beter worden naarmate de onderzoekingen bij de zeven proefobjecten
(69, 82) resultaten gaan afwerpen.
De bedrijfsvoering op de verschillende bedrijven loopt nogal uiteen,
evenals de structuur van de zuivelfabrieken.
Op elk veehouderijbedrijf zijn verschillende oplossingen bij inge
bruikneming van een boerderij tank mogelijk. Een nauwgezette bestudering
van de technische mogelijkheden, het afwegen van de eventuele kosten en
besparingen en van de voor- en nadelen op korte en lange termijn bezien,
zullen de keuze als vanzelf tot maar enkele mogelijkheden beperken. Alge
mene normen hieromtrent zijn onder de verschillende Nederlandse omstandig
heden nog niet bekend. Wel zijn enkele gegevens beschikbaar die enige in
formatie kunnen geven. Daarom volgen eerst nog enkele algemene opmerkingen
over het melken bij gebruik van een boerderij tank.
Om te beginnen kan worden gesteld dat op bedrijven waar met de hand
wordt gemolken en daar waar met een emmerinstallatie machinaal gemolken
wordt, tanks met een lage vulopening het meest geschikt zijn. Bij een ho
ge vulopening zijn hulpmiddelen zoals een trapje, een zelfaanzuigende
melkpomp of een aanzuigslang (in geval van een vacuümtank) nodig, hetgeen
vrijwel altijd extra moeite en kosten met zich meebrengt.
De meeste boerderij tanks (uitgezonderd grote bussen met een inhoud
van 150 à 200 1) zijn niet verplaatsbaar en deze immobiliteit maakt - om
de werkwijze zo eenvoudig mogelijk te houden - het melken op één plaats
noodzakelijk. Dit schijnt momenteel op slechts 20-30% van de bedrijven in
Nederland het geval te zijn en is lang niet altijd gemakkelijk te verwe
zenlijken. Daarom zijn op bedrijven waar een niet verplaatsbare tank wordt
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ingezet en 's zomers in de weide wordt gemolken, tussenoplossingen nodig.
Dit kan door bijv. bij het weidemelken bussen te gebruiken of een of meer
grote bussen, en deze na het melken direct in de tank te ledigen. In zo'n
geval zal een snelle melkkoeling nodig zijn met het oog op de kwaliteit en
daarom verdient een tank met indirecte koeling dan de voorkeur boven een
tank met directe koeling, welke geen koude kan opslaan en daarom een ge
ringere koelsnelheid heeft. Ook kan bij een tank met indirecte koeling het
ijswater gemakkelijk voor een voorkoeler gebruikt worden om te voorkomen
dat de melk in de tank plotseling te veel in temperatuur oploopt, hetgeen
een ongunstige invloed op de kwaliteit kan hebben. Tevens is het mogelijk
dat ijswater tussen de dubbele wanden van de bij het weidemelken gebruikte
grote bussen wordt gedaan. Het effect hiervan is echter gering. Gimmler
(23) laat een mogelijkheid van verplaatsbare koelapparatuur zien, waarbij
de elektrische energie door een verbrandingsmotor wordt geleverd. Dit zal
echter veel hogere eisen aan de apparatuur stellen en mede door de beno
digde verbrandingsmotor een (te) dure oplossing zijn.
De tankinhouden variëren veelal van enkele honderden tot enkele dui
zenden liters. Voor kleine bedrijven vormen grote bussen een goede oplos
sing. Of nu het gebruik van een of meer grote bussen of van een kleine
tank het meest arbeidsbesparend en voordelig is, zal afhangen van de melkproduktieverdeling, de melkmethode en de kosten. Hierbij hebben grote bus
sen de gemakkelijke verplaatsbaarheid en de mogelijkheid om machinaal di
rect in de bus te melken als voordelen (Fig.4). Nadelen zijn echter dat
het koelen aan een minimale vulling is gebonden, wat bij een kleine tank
vrijwel niet het geval is, en dat bij gebruik van meer dan één bus ook
meerdere dompelkoelers nodig zijn. Er zijn echter dompelkoelers met 2
dompellichamen in de handel.
Vaak wordt de veehouder voorgehouden dat de ingebruikneming van een
tank een melkleidingsinstallatie noodzakelijk maakt. Dit is echter niet
waar. Allereerst heeft de melkmachineînstallatie weinig met het koelen te
maken. Of en in hoeverre een melkleidingsinstallatie op een bepaald be
drijf verantwoord is, hangt veel meer af van de voordelen die ermee te be
reiken zijn en het omgekeerde is dan ook veel eerder waar. Met een melk
leidingsinstallatie vergt het gebruik van bussen, naast het eigenlijke
melken, veel meer werk dan bij gebruik van een tank.
Het is allereerst een vraag van rentabiliteit en bedrijfsomstandig
heden welke melkmethode moet worden toegepast. Corstiaensen en Moens (14)
wijzen in hun onderzoek naar het doelmatig gebruik van de melkmachine,
vergeleken bij het handmelken, op de grote verschillen in werkbesparing,
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variërend van 30-60%, die daarbij voorkomen.
In de eerste plaats zal,wanneer bij de ingebruikneming van een tank
een verandering van de aanwezige melkmachineïnstallatie wordt overwogen,
altijd de vraag gesteld moeten worden in hoeverre de aanwezige installatie
doelmatig gebruikt wordt en in hoeverre deze het beste benut kan worden
bij het gebruik van een boerderij tank. Zo zal in verschillende gevallen
kunnen blijken dat het effect van een doelmatiger gebruik van de emmerinstallatie evenveel kan bijdragen tot arbeidsbesparing en -verlichting dan
het gebruik van een melkleidingsins tallatie. Wanneer de etnmerins tallatie
niet zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt, mag dat bij gebruik van een
melkleiding vaak ook niet worden verwacht. Natuurlijk mag ook niet aan de
grotere arbeidsverlichting en de hogere investeringen voorbijgegaan wor
den.
Uit het voorgaande blijkt onder mèer dat algemene oplossingen vrij
wel niet zijn te geven. Met voldoende kennis van de technische mogelijk
heden, de bedrijfssituatie, de te maken kosten en de mogelijke besparin
gen, zal uiteindelijk een keuze per bedrijf moeten plaatsvinden.
a. Arbeidskundige aspecten
Bij een onderzoek naar de benodigde arbeidstijd bij melken met ge
bruikmaking van verschillende soorten melkmachines en opslagapparatuur,
zal altijd onderscheid gemaakt moeten worden tussen de arbeidstijd beno
digd voor het eigenlijke melken en die voor het voor- en nawerk. De voor
het voor- en nawerk benodigde tijd loopt bij de verschillende-melkwinningsmethoden nogal uiteen, zodat net als bij het eigenlijke melken ook
hierbij goede mogelijkheden voor rationalisatie aanwezig zijn.
Wanneer in plaats van bussen een tank wordt gebruikt en de melkmethode op het bedrijf niet veranderd wordt, zal het eigenlijke melken niet
meer of minder tijd vragen. Hierbij wordt aangenomen dat de voor het in
terne vervoer van de melk benodigde tijd gelijk gebleven is. Dit is bijv.
niet het geval wanneer de veehouder bij gebruik van bussen deze achter de
koeien laat staan, terwijl bij gebruik van een vaste tank het interne
transport meer tijd en inspanning zal vereisen.
Wat betreft de arbeidsbehoefte bij gebruik van verschillende melkwinningsmethoden, heeft Hesselbach (29) uiteenlopende systemen onderling
vergeleken. Hij constateert dat bij een toeneming van de melkveestapel
het voor- en nawerk een relatief kleiner onderdeel gaat vormen van de per
koe benodigde totale tijd van melken. Bij gelijke omvang van de veestapel
en gelijke gemiddelde melktijd per koe, worden de tijdsverschillen per
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koe bepaald door de toegepaste methode. Vergeleken worden het emmermelken
met bussen op de vloer achter de koeien of op een wagentje, het gebruik
van een melkleiding met bussen èn het gebruik van een melkleiding met
tank. De vergelijking van de eerste twee methoden valt in alle situaties
(10, 20 of 40 stuks melkvee) ongunstig uit voor de melkleiding met bussen.
Die van de eerste en derde methode laat zien dat bij een melkveestapel van
20 dieren de arbeidsbesparing van betekenis wordt, welke echter met grote
investeringen en hoge jaarlijkse kosten gepaard gaat.
Te verwachten is dat op bedrijven met een relatief laag arbeidsaan
bod en met meer dan 25 à 30 melkkoeien en een melkleiding het gebruik van
een tank een behoorlijke tijdsbesparing kan opleveren bij het voor- en
nawerk. Hierbij is echter ook de gebruikte apparatuur van veel invloed op
de benodigde tijd (Tabel 7 en 8). Een ander belangrijk punt is dat vooral
op de middelgrote en grote bedrijven het koelen van bussenmelk een tijd
rovende en moeilijk realiseerbare zaak is, in het bijzonder wanneer gedu
rende het weekeinde een melkrit vervalt.
De resultaten van een Nederlands onderzoek (89) naar het melken met
gebruikmaking van bussen of een tank zijn in Tabel 5 samengevat.
Op bedrijf I is bij het eigenlijke melken een grote tijdsbesparing
verkregen; het voor- en nawerk is toegenomen vanwege de tank die eens per
2 1 3 dagen moet worden schoongemaakt, welk werk altijd op meer gelegen
tijdstippen dan vlak voor of na het melken kan worden uitgevoerd. De tijd
winst bij het melken komt extreem voor. Een mogelijke verklaring zou kun
nen zijn dat op dit bedrijf het in de bussen gieten veel tijd kost en de
machinetijd per koe erg gunstig ligt. De totale arbeidsbesparing bedraagt
14%.

Op bedrijf II is in tegenstelling met het vorige bedrijf een belang
rijke besparing bij het voor- en nawerk bereikt door vereenvoudiging hier
van. Achter een melkleiding past een tank als opvangreservoir en is daar
om arbeidstechnisch veel beter dan bussen. De totale arbeidsbesparing be
draagt 20%.
Een vergelijking van de arbeidstijd bij gebruik van bussen met over
loopdeksels en één grote bus (59) achter een melkleiding in een doorloop
melkwagen in de weide, waarbij de melk op het bedrijf in een tank wordt
gestort (Tabel 6), geeft het volgende te zien:
Het gebruik van één of meer grote bussen wanneer in de weide gemolken
wordt en een boerderij tank in het melklokaal op het bedrijf aanwezig is,
blijkt duidelijk voordeliger dan het gebruik van 5 of meer gewone bussen.
Op kleine bedrijven met minder dan 10 melkkoeien zullen 1 of 2 grote bus29

Tabel 5

Benodigde tijd (h) voor het melken van 24 dieren gedurende 10 maan
den; vergelijking van 2 melkmethoden op bedrijf X en van 2 melkopslagmethoden op bedrijf II

Handelingen

Melken
Verzorging van:
melkgereedschap
tank
Totaal

Bedrijf I
PjA„ emmerPjA„ melk
installatie
leiding met
met bussen
tank
845
640
232

Bedrijf II
melkleiding
melkleiding
en bussen met
met tank
overloopdeksel
497
497

236
50
926

1077

475

230
50
777

972

Bron: Nederlands onderzoek (89)
Tabel 6

Benodigde arbeidstijden (min.) voor opslag en vervoer bij
gebruik van 5 bussen à 30 1 dan wel 1 grote bus â 150 1
5 bussen
1,04
3,07
4,25
8,36
16,72
9,70

Klaarzetten en opladen
Gereedmaken voor het melken
Afkoppelen en reinigen hulpstukken
Totaal
Per dag
Reinigen per dag

1 grote bus
0,70
0,38
0,21
1 ,29
2,58
6,67

Bron: Misset 's Zuivel (59)
Tabel 7

Overzicht van tankgegevens en arbeidstijden (min.) voor reiniging
van de verschillende tanktypen op 5 bedrijven

Veehouder

Tank
fabrikaat
Dari-kool
Teriet
Zero
Dari-kool
Siersema

inhoud(1)
1.520
2.500
1 .550
2.000

1 .800

uitvoering
open
vacuüm
fI
open
vacuüm

•-Arbeidstijd
- voor reiniging

reiniging
hand
mechanisch
li
hand
automatisch

16

20

13
20

5

Bron: C.M.C., den Haag
Tabel 8

Veehouder
1
2
3
4
5

Arbeidstijden (min.) voor het voorbereidend en nawerk; gemiddelde van 4
melkmalen, 's avonds (a) en 's morgens (m). Dezelfde bedrijven uitgerust
met melkleiding + tank als die van Tabel 7
Melkmethode
P.A
1 „z
11
M
It

Fabrikaat
melkmach.
Alfa-Laval
Surge
If

Fullwood
Surge

Bron: C.M.C., den Haag
30

Reiniging
melkleiding
hand
automatisch

Voorb. werk
m
a
3,45
3,70
3,95

II

half "
automatisch

1 ,50
4,90

Nawerk
a
m
7,50
8,40
6,00
5,50
5,70
6,10

sen met een dompelkoeler de beste oplossing zijn en op de grotere bedrij
ven een tank.
Een eigen onderzoek naar de voor het reinigen van boerderij tanks en
voor het voor- en nawerk, bij gebruik van een melkleiding + tank, benodig
de arbeid leverde de in Tabel 7 en 8 samengevatte waarnemingen op. Het
reinigen van de tanks is niet aan een bepaald tijdstip gebonden, de uit
voering van het voor- en nawerk wél.
De gegevens kunnen zeker niet als norm aangemerkt worden, toch is er
wel mee aangetoond dat de voor het reinigen van de tank benodigde tijd be
paald wordt door de uitvoering en de gevolgde reinigingsmethode. Voor de
reiniging met de hand van een open (niet-vacuümbestendige) tank (Fig.5)
wordt normaliter 15-20 minuten gerekend, doch het is mogelijk het reinigen
van dit type tank mechanisch uit te voeren en in grote mate te automatise
ren (zie onder 4). Voor handreiniging is een goede toegankelijkheid van
alle te reinigen plaatsen geboden, voor mechanische of automatische reini
ging is dit van minder belang. Een vacuüm(bes tendige) tank moet op geheel
of gedeeltelijk automatische wijze mechanisch worden gereinigd, hetgeen
minder tijd vergt dan handreiniging. Gebleken is dat de wasautomaat van de
melkleiding in bepaalde gevallen daarvoor kan worden gebruikt (Fig.6). Dit
lijkt een aantrekkelijk systeem, onder meer omdat automatische reiniging
tevens de mogelijkheid biedt om deze door de tankwagenchauffeur te laten
inschakelen, waardoor ook nog het 's nachts afhalen gedurende de topaanvoer van de melk goed mogelijk wordt.
De in de Tabellen 7 en 8 aangeduide werkzaamheden kunnen worden ge
rekend tot het verzorgen van het melkgerei en het reinigen van de spoelplaats. Volgens Nederlandse gegevens (74) is de daarvoor benodigde taaktijd bij gebruik van 2 melkapparaten en een melkleiding 17 mu/halve mnd.'
Een berekening voor bedrijf no 1 levert op:
Reiniging tank (eens in de 2 dagen):

J_6 x J_5 = 2,00 mu/halve mnd
2

60

Voor- en nawerk: (3,45 + 3,70 + 7,50 + 8,40) x 15 = 5,76

"

"

"

"

"

60

Totaal

7,76

Wanneer ook nog 1 uur aan de wekelijkse schoonmaakbeurt van melkleiding +
melkstellen en aan onderhoud van de overige apparatuur wordt besteed, dan
komt dit neer op extra 1 x _1_5 = 2,14 mu/halve mnd. De totaal benodigde
tijd wördt dan 7,76 + 2,14 = 9,90 mu/halve mnd, hetgeen voor bedrijf no 1

staat voor: manuren/halve maand van 15 dagen.
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Fig.5
Open boerderij tank met
indirecte koeling

Foto C.M.C., den Haag

Fig.6
Wasautomaat voor de
reiniging van melkleiding en vacuümtank

Foto C.M.C., den Haag
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een grote arbeidsbesparing vergeleken met de taaktijd van 17 mu/halve mnd
betekent.
Het zal van belang zijn dat de veehouder over een goede voorlichting
beschikt bij de ingebruikneming van een tank. Allereerst dient hij nu zelf
zorg te dragen voor een goede reiniging en desinfectie van de opslagapparatuur, waarvoor de benodigde tijd sterk afhangt van een juiste keuze uit
de verschillende fabrikaten. Bij een hygiënische melkwinning is een hygië
nisch verzorgde tank van grote invloed op de melkkwaliteit, zoals eerder
werd aangetoond. De vaststelling van uniforme richtlijnen voor reiniging
en desinfectie van tanks is daarom ook uiterst belangrijk. Daarnaast zal
een doelmatige en juiste voorlichting van zuivelfabriek en landbouwvoor
lichting onmisbaar zijn, terwijl de leverancier van de. tank een goede
handleiding over gebruik, bediening en onderhoud van de tank behoort bij
te leveren. Volgens White (99) zal de veehouder met een boerderij tank over
weinig andere apparatuur beschikken die meer uren per jaar draait, zo veel
wordt gebruikt en zo betrouwbaar is.
b Economische aspecten
De ingebruikneming van een boerderij tank noodzaakt de veehouder tot
het doen van grote investeringen. Mede hierdoor kan de overgang van bus op
tank niet direct op grote schaal plaatsvinden, tenzij de te maken inves
teringen een gunstig rendement opleveren door het behalen van een arbeids
besparing en -verlichting en het ontvangen van een extra toeslag op de
melkprijs. De arbeidsbesparing valt, zoals al gebleken is, niet altijd ge
makkelijk te begroten en kan nogal uiteenlopen. Met betrekking tot een
extra toeslag op de melkprijs (uit besparingen op het vervoer en de ont
vangst) als vergoeding voor de kosten van afschrijving, rente, onderhoud
en verzekering van de apparatuur, zijn in Nederland geen praktijkgegevens
bekend. Een goed inzicht in al deze gegevens zullen de eerdergenoemde 7
proefobjecten kunnen leveren.
Voor het berekenen van wat redelijkerwijs door de veehouder geïnves
teerd kan worden, kan de volgende formule als hulpmiddel dienst doen:
365 x B x P = I, waarin B = dagelijkse besparing in glds/100 kg melk
A + 5
P = gemidd. dagproduktie in kg
A = percentage voor jaarlijkse afschrijving
5 = som van gemiddeld % voor renteverlies (3%),
verzekering en onderhoud (samen 2%)
I = de mogelijke investering in gids
Is bijv. B = ƒ 1,50/100 kg, P = 400 kg en A = 10%, dan bedraagt de moge
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lijke investering I = 365 x 1,50 x 400 = ƒ 14.600.10 + 5
De dagelijkse besparing is samengesteld uit de arbeidsbesparing + de door
de fabriek uitgekeerde extra toeslag voor diepgekoelde melk minus de kos
ten voor stroomverbruik. De fabriekstoes lag in Nederland bedraagt in som
mige gevallen ƒ 1,25/100 kg en de stroomkosten kunnen op + ƒ 0,20/100 kg
melk worden gesteld. De totale kosten van diepkoelen worden op ƒ 1,00 ƒ 2,00 per 100 kg melk geschat (79). Het bij de formule gegeven voorbeeld
zou kunnen slaan op een bedrijf van 35 melkkoeien met een gemiddelde jaarproduktie van 4171 kg melk per koe. Bij opslag en bewaring van 4 melkmalen
zal een tankinhoud van 1400 liter (4 x 10 x 35) nodig zijn en de prijzen
voor een dergelijke tank liggen tussen de ƒ 9.000 en ƒ 11.500.
De afschrijving vormt het grootste gedeelte van de kosten, doch
over de levensduur van de apparatuur lopen de meningen nogal uiteen. Vol
gens White (98) is er alle reden om aan te nemen dat een levensduur van
20 jaar algemeen gesteld mag worden. Ten aanzien van de prijzen van boer
derij tanks geldt dat grote tanks (meer dan 600 liter) relatief goedkoper
zijn, maar toch zijn er onder de kleine tanks ook die per 100 liter tankinhoud niet duurder zijn dan grote tanks. Klupsch (43) geeft een interes
sant voorbeeld van een kleine tank, die in alle opzichten als goed gekwa
lificeerd kan worden.
Een belangrijk punt vormt de financiering van de boerderij tank, die
van veel invloed kan zijn op de overgang van bus naar tank wanneer de
veehouder zelf de financiering moet regelen. In Groot-Bri-6-tannië is de
veehouder eigenaar van de tank, terwijl de Milk Marketing Board een pre
miesysteem heeft ontworpen waaronder de financiering niet veel moeilijk
heden oplevert omdat de veehouder op een gemakkelijke basis kan lenen.
Ook in de V.S.A. is de veehouder meestal zelf eigenaar van de tank (21).
In dit land zijn de financieringsmogelijkheden van veel invloed geweest
op de overgang van bus naar tank (4). In Zweden daarentegen is bij de
Mjölkcentralen in Stockholm (een coöperatie met 20.000 leden) de zuivel
fabriek eigenaar van de apparatuur (17). Dit houdt in dat de fabriek de
gehele service op zich neemt, beslist welk soort tank geplaatst wordt en
welke gebieden het eerst voor de overgang in aanmerking komen. Iedere
maand wordt daar elk bedrijf door een deskundige van de fabriek voor con
trole op de hygiëne van de melkwinning en de apparatuur bezocht. De op
vatting is dat de veehouders gezamenlijk eigenaar van de coöperatie zijn
en de investeringen toch uit hun eigen portemonnaie komen. Als voordelen
van dit systeem worden genoemd de lagere tankprijs tengevolge van de ge
lijktijdige bestelling van veelal 1000-2000 tanks per jaar, goedkopere
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financieringsmogelijkheid, goede service met tegelijk een tijdige vervan
ging door beter functionerende onderdelen, geringere verliezen bij de ver
vanging door een grotere tank of bij afschaffing van de tank (ieder jaar
op 5% van de bedrijven). Tevens kan een hoge uniformiteit in de apparatuur
van de bedrijven bereikt worden, hetgeen het werk van de tankwagenchauf
feur vereenvoudigt. De fabriek beschikt over personen die deskundige ad
viezen over het melklokaal en andere zaken geven.
Of nu de voorkeur aan persoonlijke dan wel aan fabriekseigendom moet
worden gegeven, is allereerst een zaak van het afwegen van alle voor- en
nadelen. In het geval van persoonlijke eigendom zal de verzorging van de
tank beter zijn, maar deze blijkt meestal na enige tijd af te nemen. In
hoeverre fabriekseigendom mogelijk is zal ook afhangen van het beleid in
de organisatie. Fabriekseigendom betekent dat er een nieuw bedrijfsonder
deel bijkomt wat aantrekking vereist van enkele specialisten. Het kan een
slagvaardiger beleid mogelijk maken en een meer gerichte invoering van
boederij tanks. Het zal ook kunnen betekenen dat de fabriek veel beter dan
bij persoonlijke eigendom de zaken zelf in handen heeft en kan regelen.
Natuurlijk is dit ook goed mogelijk wanneer de veehouder persoonlijk eige
naar is en beide partijen afspraken maken over aanschaf van tanks, service,
controle en advies. Deze afspraken kunnen bijv. zover gaan dat de fabriek
gelijktijdig een groot aantal tanks onder beding van een flinke korting
koopt, overeenkomsten over service door de tankleveranciers sluit en een
goed controle- en adviesapparaat opbouwt, terwijl de veehouder de tank
van de fabriek koopt. Ook is het mogelijk dat de fabriek de financiering
verzorgt en de extra toeslag inhoudt, terwijl de veehouder eigenaar van
de tank is. Per zuivelfabriek of -vereniging moet worden beoordeeld welke
oplossing de beste is.
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4. Uitvoeringen van boerderijtanks

In "Aanbevelingen ten aanzien van constructie en prestatie van boer
derij tanks" (97) wordt een boerderij tank gedefinieerd als een tank die
wordt gebruikt voor het koelen en/of koud bewaren van melk op de boerde
rij . Ook de voor dit doel gebruikte grote bussen worden hiertoe gerekend.
Industrie en handel bieden vele typen boerderijtanks aan, te onder
scheiden in tanks met directe en die met indirecte koeling. Bij beide
koelsystemen bestaat een grote variatie in bouw en komen in hoofdzaak
twee uitvoeringen voor, de vacuümbestendige en de niet-vacuümbestendige
tanks. De eersten worden vacuümtanks genoemd en de laatste open tanks (78).
4.1 Koelsystemen; directe en indirecte koeling
Diepkoelen van melk komt neer op het onttrekken van warmte aan de
melk. Daartoe is iedere boerderij tank voorzien van een compressiekoelmachine, die een koelmedium (F 12) rondpompt en verdicht; als energiebron
dient een electromotor. De werking van een compressiekoelmachine is sche
matisch weergegeven in Fig.7 en verloopt volgens een thermodynamisch pro
ces, dat berust op twee physische eigenschappen van vloeistoffen, in dit
geval het koelmedium F 12, a. het kookpunt van een vloeistof is afhanke
lijk van de druk (verdampingsdiagram) en b. bij de overgang van de vloei
bare in de dampvorm wordt warmte opgenomen (verdampingswarmte) en omge
keerd komt warmte vrij (condensatiewarmte).
Het koelmedium verdampt in de verdamper V onder lage druk en ont
trekt warmte aan de omgeving, de melk. In de compressor Kp wordt het koel
medium verdicht en via de condensor Kd wordt de warmte aan de buitenlucht
afgegeven, terwijl het koelmedium via de reduceerklep Rv weer onder lage
druk de verdamper V bereikt.
De prestatie van een koelmachine is van meerdere factoren afhanke
lijk, een belangrijke factor is de verdampingstemperatuur van het koelme
dium in de verdamper. Bij diepkoelen van melk geeft Oehring-Hansen (67)
daarvoor de relaties weer die in Tabel 9 vastgelegd zijn.
Er bestaan dus aanzienlijke verschillen en daarom zal, naast de
koelprestatie van een koelmachine, altijd de verdampings temperatuur waar
bij deze prestatie bereikt wordt moeten worden vermeld. De eisen waaraan
36

Fig.7
Principeschets van een compressiekoelmachine

Fig.8
Tweemaal twee mogelijkheden
van warmteoverdracht: direc
te en indirecte koeling,
beide via de wand van de
binnentank of via een dom
pel lichaam
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Fig.7 en 8 ontleend aan Oehring-Hansen (67)

Tabel 9

Relatie tussen de verdampingstemperatuur (°C) van
het koelmedium en de koelprestatie (kcal/h)

Verdampings temp.
Koelprestatie

-10
82

-5
100

Ontleend aan Oehring-Hansen (67)

0
123

+5
149
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de koelprestatie in Nederland zal moeten voldoen, zijn volgens de "Aanbe
velingen" (97): Elk melkmaal (J van de max. tankinhoud) dat met een tempe
ratuur van 35°C in één keer in de tank wordt gestort, moet in maximaal 3 h
kunnen worden gekoeld tot 4°C bij een omgevingstemperatuur van 0°-32°C,
Bij éénmalig afhalen van de melk per dag zal de prestatie van een koelma
chine van één en dezelfde tank ook tweemaal zo groot moeten zijn.
In Groot-Brittannië vindt men de strengste koeleisen (33). Hier moet
de melk binnen een half uur na het melken een temperatuur van 4,5°C be
reikt hebben. Dit kriterium is gesteld om een meer flexibel vervoer met de
tankwagen (veelal één keer per dag) mogelijk te maken,want voor de melkkwaliteit behoefde het kriterium niet zo streng te zijn. De Amerikaanse
eisen (63) zijn kort omschreven: Elk melkmaal (J van de tankinhoud bij
eens in de 2 dagen afhalen) moet binnen.één uur nadat het melken klaar is
tot 10°C gekoeld worden en tot 4,4°C of lager binnen het daaropvolgende
uur. Bij elk volgend toegevoegd melkmaal mag de mengtempera tuur niet boven
de 10°C komen (zie onder 3.1 a). Over de toegestane mengtemperatuur geven
de Nederlandse aanbevelingen geen uitsluitsel. Het is daarom te verwachten
dat vooral bij tanks met directe koeling en een koelsnelheid die maar wei
nig hoger is dan de voorlopige Nederlandse eis, juist de mengtemperatuur
bij toevoeging van het tweede melkmaal gedurende langere tijd meerdere
graden boven 10°C zal liggen. Met als uitgangspunt het rekenvoorbeeld van
pag.39 nemende, leert een eenvoudige berekening dat daarbij de mengtempe
ratuur van + 14-15°C zal bedragen.
Er bestaan twee mogelijkheden voor warmteoverdracht van de melk naar
de verdamper (Fig.8):
1. rechtstreekse warmteafvoer naar het verdampend medium, d.i. directe
koeling (boerderij tank met diepkoeling volgens "directe verdamping")
2. warmteafvoer via een tussenvloeistof (ijswater) naar het verdampend
koelmedium, d.i. indirecte koeling (boerderijtank met diepkoeling vol
gens "i j sbanksys teem") .
Compressiekoelmachines hebben een behoorlijke levensduur; in meer
dere gevallen wordt 5 jaar garantie gegeven. Niettemin wordt naar andere
mogelijkheden gezocht. Zo zijn volgens Mennicke (57) toekomstige mogelijk
heden gelegen in thermo-elektrische koelmachines, die veel goedkoper zou
den kunnen zijn,en geen slijtende onderdelen zullen hebben.
Bij vergelijking van directe en indirecte koeling vindt bij de di
recte koeling onttrekking van warmte alleen plaats wanneer de koelmachine
werkt. Afgezien van optredende verliezen geldt hierbij de vergelijking
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koelprestatie = af te voeren warmte. Bij indirecte koeling vindt voorraadvorming van koude plaats in de vorm van ijswater (1° à 2°C) en ijs.
Dit verschil tussen de twee systemen maakt het gebruik van een veel
kleinere koelmachine bij indirecte koeling mogelijk. Een eenvoudig voor
beeld kan dit duidelijk maken: 210 liter melk moeten binnen 3 h van 35°C
tot 4°C gekoeld worden (vereiste koelprestatie in Nederland). Afgezien van
verliezen via de tank zijn daarvoor in totaal 6510 kcal (31° x 210) nodig.
Directe koeling

Indirecte koeling

vereiste koelprestatie=
6 5

^ C
J h

a l

Bij vooraf tijdig aanzetten van de koelma
chine worden opgeslagen:

= 2170 kcal/h

1800 kcal in het ijswater (600 x 3°C)
+2000

"

"

"

ijs (25 kg x 80 kcal)

- 599

"

extra verlies, d.i. tezamen netto:

3201

"

in voorraad, zodat nog 3309 kcal

(6510 - 3201) aangevuld moeten worden in 3 h
en de koelmachine dus 1103 kcal/h moet kun
nen presteren.
Dit houdt in dat bij directe koeling de prestatie van de koelmachine
ongeveer tweemaal groter moet zijn, dus een elektromotor met een tweemaal
groter vermogen nodig is. Meestal echter is de genoemde verhouding groter,
hetgeen afhankelijk is van de draaitijd die men aan een koelmachine bij
indirecte koeling wil geven. In het zojuist vermelde voorbeeld zal de
koelmachine + 6 uren vóór het diepkoelen van een melkmaal moeten gaan
draaien. Dit kan zonder bezwaar over nog meer uren uitgestrekt worden, zo
dat een lichtere koelmachine voldoende is. Evenwel is het af te raden de
lichtst mogelijke koelmachine te installeren, want een grotere is maar
weinig duurder. Indirecte koeling biedt de mogelijkheid tot vergroting
van de koudevoorraad, zodat met de koelmachine van het voorbeeld eventu
eel een grotere koelsnelheid (bij een zelfde hoeveelheid melk) kan worden
bereikt, dan wel meer liters melk (bij uitbreiding veestapel) per 3 h ge
koeld kunnen worden. Bij directe koeling is vervanging door een koelma
chine met een grotere capaciteit nodig wanneer meer kcal/h nodig zijn.
Bij tanks groter dan 1000 1 komt indirecte koeling overwegend voor
wanneer de stroomafname het gebruik van een zware elektromotor niet toe
laat. Het directe koelsysteem overheerst bij de kleinere tanks, is rela
tief goedkoper en eenvoudiger.
In koeltechnisch opzicht zijn er enkele interessante verschillen
tussen de twee systemen. In de eerste plaats is bij directe koeling het
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thermo-dynamisch rendement hoger (Tabel 9) omdat de koelmachine met een
gemiddeld hogere verdampingstemperatuur van het koelmedium werkt. Dit is
vooral het geval in het begin van de koeling, terwijl bij het eerste melkmaai de begintemperatuur het hoogst ligt. Ondanks dit betere rendement is
de koelsnelheid bij directe koeling in het begin lager dan bij indirecte
koeling (Fig.9 en 10). De reden is de direct beschikbare koudevoorraad bij
indirecte koeling; later bij het bereiken van + 8°C is de koelsnelheid bij
directe koeling relatief sneller, hoewel deze absoluut gezien eveneens af
neemt.
Uit het oogpunt van melkkwaliteit is indirecte koeling in het voor
deel omdat daarbij eerder temperaturen beneden de kritische temperatuur
van 10°C (zie onder 3.1 a) bereikt worden, waarom Aigner (2) indirecte
koeling superieur vindt. Verder wordt de"koelsnelheid van na elkaar opge
slagen melkmalen steeds kleiner (9). Een ander verschil vertoont zich bij
het koel bewaren, immers uit Fig. lia en b blijkt dat dit bij indirecte
koeling beter gebeurt; er zijn geen temperatuurswisselingen in de melk
gedurende de bewaring. Bij directe koeling kunnen de temperatuursverschil
len in de melk verkleind worden door periodiek roeren (Nederlandse aanbe
veling: 2 min./2 h).
Deze koeltechnische verschillen zijn natuurlijk van invloed op de
bouw, het stroomverbruik, de prijs enz. van een boerderijtank. Kronraff
(46) betoogt t.a.v. de direct gekoelde tank dat deze geen opslagruimte
voor de koudevoorraadvorming nodig heeft en dus relatief kleiner en een
voudiger van constructie is, waardoor de tank gemakkelijker te reinigen
en te verplaatsen is. De kleinere maten zijn goedkoper dan bij indirect
gekoelde tanks, bij de grotere maten echter is het prijsverschil gering.
Klupsch (42) meent dat de direct gekoelde tanks minder ingewikkeld zijn
en minder last van storing hebben. Volgens Aigner (2) is het stroomver
bruik bij directe koeling inderdaad lager. Van veel belang is een goede
isolatie. Bij indirecte koeling draait de koelmachine 's nachts vergelij
kenderwijs gunstiger omdat dan de buitentemperatuur en meestal ook het
stroomtarief lager zijn dan overdag. Ook is het vastrecht voor de elek
tromotor geringer. Bij de indirecte koeling vereist de ijswaterpomp een
extra energiebehoefte.
In de praktijk komt het er veelal op neer dat de totale stroomkosten tussen directe en indirecte koeling weinig verschillen.
Thans volgen enkele stroomverbruiknormen, waarbij geldt dat 860
kcal «> 1 kWh of 1 kcal = 1,16 Watt. Kloeppel e.a. (40) vermelden een ge
middeld stroomverbruik van 5 kWh/100 1 melk
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bij indirecte koeling (koelen

Fig.9 Het verloop van de koelsnelheid bij directe en
indirecte koeling

temp

Fig.10 Koeling van de melk met een dompelkoeler:
Kl direct, 120 1 melk
K2 indirect, 140 1 melk
K3
"
, 120 1 melk (inclusief
koeling van de wanden)

Ontleend aan W. Gimmler (23)

Fig.1la-b Kenmerkende lijn van de melktemperatuur tijdens koeling en be
waring in een tank met
a directe koeling

b indirecte koeling

avondmelk (40 %)
°C

morgenmelk (60%)

30

avondmelk (40 %)
"Cr

20

werktijd koeler
koeler

10

r

afhalen

0
16

20

0

;

8

12

16

Aan het oppervlak
Aan de bodem

Fig.11c Dwarsdoorsnede van een
open tank met directe
koeling

11 Fig.lla-d ontleend aan H.S. Hall:
Mechanization of milk production,
Part 2 Cooling equipment. Farm
Meahaniz. Vol.16 (1964) no 176,
p. 18-24
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morgenmelk (60%)

r
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16
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afhalen
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Fig.lid Open tank met indirecte koeling;
de binnentank is aan de onder
zijde met ijswater en aan de
zijkanten met ijs en ijswater
omgeven

en bewaren) en van 3 kWh/100 1 melk bij directe koeling (koelen en bewaren).
Volgens hen moet men voor vergelijkbare installaties op een verschil van
30% in stroomverbruik rekenen. Gimmler (23) noemt hetzelfde cijfer voor
het verschil in stroomkosten, waarbij hij bij indirecte koeling van een
van de tank gescheiden ijswatervoorraad uitgaat. Klupsch (41) geeft de
volgende verbruikscijfers:
2,40-3,50 kWh/100 1 melk, indirecte koeling (alleen koelen)
1,50-2,05 kWh/100 1

"

, directe

"

(

"

"

)

Lind Andersen (51) maakt onderscheid tussen de prestaties van een
koelmachine bij kleine tanks (1200-1500 kcal/kWh) en bij grotere tanks
(2000-2200 kcal/kWh). Dit aspect moet bij een vergelijking ook meegeteld
worden. Mitten (63) vermeldt een 20-50% lager totaalstroomverbruik voor
directe koeling.
De stroomkosten vormen echter maar een ondergeschikt onderdeel van
de totale koelkosten en zullen daarom niet van doorslaggevende betekenis
mogen zijn bij de keuze tussen directe of indirecte koeling. Van belang is
dat de koudeverliezen door een goede isolatie klein gehouden worden, het
geen bij indirecte koeling iets moeilijker is te realiseren. Hier zijn
waarmte'instraling naast een ongunstiger thermodynamisch rendement en het
rondpompen van het ijswater nogal eens de oorzaak van een hoger stroomver
bruik. Van veel belang is dat de condensor van de koelmachine aan de bui
tenmuur opgesteld is en bij voorkeur, evenals het melklokaal, aan de N.O.kant van de gebouwen is gelegen. Een goede ventilatie van het melklokaal
is vooral van groot belang wanneer de koelmachine in het lokaal staat; één
kcal verwarmt één m"^ lucht met ongeveer 3°C.
Op het stroomverbruik kan belangrijk worden bezuinigd wanneer de
melk met behulp van een doorstroomkoeler of oppervlaktekoeler met leiding
water wordt voorgekoeld. Kloeppel e.a. (40) komen bij een voorkoeling met
water van 10°C (melk gekoeld van 35° op 13°C) tot + 50% besparing op het
benodigde stroomverbruik. Aigner (3) wijst ook op de belangrijke koelkostenverlaging die hiermede te bereiken is. Voorwaarde daarvoor is een doel
matig gebruik van het water dat een juiste doorstroomsnelheid dient te
hebben en dat men niet zonder meer mag laten weglopen. De aldus te ver
krijgen kostenbesparing is natuurlijk afhankelijk van de stroom- en waterprijs. Een bijkomend voordeel is dat stroomuitval minder gauw catastrophaal uitwerkt. Een andere gunstige mogelijkheid is om met de voorkoeling
de fout van een te klein gebleken koelprestatie van de koelmachine te her
stellen. Een nadeel wordt weer gevormd door het extra schoonmaakwerk dat
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te zwaarder weegt wanneer dit met de hand moet gebeuren.
Een ander te bespreken punt is de duurzaamheid en het onderhoud van
de tank. Een tank met indirecte koeling is meer onderhevig aan corrosie en
heeft meer aan slijtage onderhevige onderdelen. Mitten (63) rekent daarom
in het algemeen op een levensduur van 10 jaar voor de tanks met indirecte
koeling en van 15-20 jaar voor die met directe koeling. Atherton (8) acht
de problemen van corrosie sinds de laatste jaren als opgelost. In hoeverre
corrosie moeilijkheden geeft, is vooral een kwestie van het technisch kwa
liteitsniveau dat een fabrikant in een tank heeft gerealiseerd (materiaal
keuze, vervangingsmogelijkheid). White (98) vindt bij zijn waarnemingen
dat de meeste corrosie een gevolg van een verkeerd gebruik van chemicaliën
is en vooral chloorbevattende middelen zijn hieraan schuldig. Bij gebruik
van hoge concentraties en lange contacttijden vormen zich putjes in de
tankbodem, die vooral bij de melkuitlaat voorkomen. De omvang van het on
derhoud is vooral een kwestie van preventief onderhoud, controle en de
kwaliteit van de apparatuur. Verder bestaat bij directe koeling kans op
bevriezen van de melk, wat bij een goede bediening en constructie vrijwel
niet behoeft voor te komen, maar bij indirecte koeling uitgesloten is,
tenzij alle ijswater zou gaan bevriezen wat praktisch nooit voorkomt.
Bij globale vergelijking van de diverse tankuitvoeringen blijkt geen
enkel type direct doorslaggevende eigenschappen te hebben. Per bedrijf zal
men daarom, na afweging vanuit verschillende gezichtspunten, door een
eerste keuze tot maar enkele in aanmerking komende uitvoeFîftgen moeten ko
men, waaruit de definitieve keuze van het voor het bedrijf meest geschik
te type wordt gedaan. De organisatorische verhouding veehouder-fabriek
speelt eveneens een grote rol. Het kan zijn dat fabrieksgoedkeuring nodig
is voor de aankoop door de veehouder. Tenslotte kan een boerderij tank met
koelmachines van verschillend fabrikaat geleverd worden.
In de V.S.A. wordt volgens Mitten (63) directe koeling bij ongeveer
2/3 van de aanwezige tanks (in 1964 ca 205.000) toegepast, terwijl de po
pulariteit ervan blijkt toe te nemen. Dit is ongetwijfeld het resultaat
van de lagere onderhouds- en elektriciteitskosten en van de langere le
vensduur van de direct gekoelde tanks. In Groot-Brittannië is indirecte
koeling overheersend, hetgeen toe te schrijven is aan de in dat land ge
stelde hoge koeleisen en aan bepaalde afmetingen waaraan het melkvat moet
voldoen i.v.m. de eisen die aan de hoeveelheidsbepaling van de melk wor
den gesteld. Dè hoeveelheidsbepaling gebeurt nml. met een geijkte meetlat
in de daarvoor gecallibreerde tank en de verdeling van de lat is zodanig
dat per inch-lengte bepaalde hoeveelheden moeten worden aangegeven. Een en
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ander is moeilijk bij directe koeling te verwezenlijken.
Van veel invloed en nut bij de tankkeuze kan het publiceren van de
resultaten van technische beproevingen van boerderij tanks zijn, welke door
een neutrale instantie worden uitgevoerd. Met dit omvangrijke werk is door
het Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek (NIZO) een begin gemaakt en
ook zijn een aantal op de Nederlandse markt verkrijgbare tanks reeds in
het buitenland beproefd. Dit betreft tanks van onder meer Amerikaans,
Engels en Duits fabrikaat. Een internationaal geldend reglement zou in dit
opzicht van veel nut kunnen zijn. Verder nog zullen de ervaringen die bij
de 7 proefobjecten opgedaan worden veel interessante gegevens voor het be
palen van een keuze opleveren.
4.2 Algemene bouw; enkele veel voorkomende uitvoeringen
Alle boerderij tanks voor diepgekoelde opslag en bewaring hebben een
aantal onderdelen gemeen. Voor een algemene beschrijving dient men onder
scheid te maken tussen grote bussen en tanks.
Bij de grote bussen vindt de koeling meestal plaats met een dompelkoeler aangesloten op een £-2 pk elektromotor; er zijn uitvoeringen met 1
en soms 2 dompellichamen. De koeling is bijna uitsluitend direct, wat ge
makkelijk aanleiding kan geven tot bevriezing van de melk. De koelprestatie van de 1 pk-uitvoering is ca 2500 kcal/h en het koeloppervlak is be
trekkelijk klein. Een goede koeling wordt bereikt doordat de roerder bin
nen de cylindervormige verdamper de melk langs de wanden van het dompel
lichaam, de verdamper, doet bewegen. Met koelen kan men beginnen wanneer
goed geroerd kan worden, anders treedt veel schuimvorming op en heeft ge
makkelijk bevriezing plaats. Verschillende roerders blijken door een niet
juiste constructie botervorming in de hand te werken, bijv. op de lageras.
In het dompellichaam is ook de voeler bevestigd van de thermostaat die de
koeling regelt. Een thermometer voor het aflezen van de temperatuur be
hoort vrijwel nooit tot de apparatuur. Dijkman en Brouwer (19) wijzen er
op dat de plaats van de voeler ongunstig is voor een juiste melkbewaring.
Voorts loopt de temperatuur van de stilstaande melk van binnen naar bui
ten op, zodat deze bij de wand wel 9°C kan bedragen, terwijl hij bij de
voeler nog 4°C is. Bij goed geïsoleerde bussen is het temperatuursverloop
bijna gelijk, maar minder snel. Dit nadeel kan worden opgeheven door pe
riodiek te roeren, nml. elk uur enkele minuten, waardoor de koeling even
goed is als in tanks.
De grote bussen komen in verschillende uitvoering voor, waarbij de
inhouden van 80-230 liter variëren; in Nederland zijn die van 150 en 200
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liter de meest gangbare. Meerdere busvormen komen voor, zoals die met één
deksel voor een teems of dompellichaam, cylindervormige en ovaalronde met
een groot deksel waarin 1 of 2 ronde openingen met deksel voor teems en/of
dompellichaam en ook nog kogelronde bussen. Voor het schoonmaken hebben de
cylindervormige en ovaalronde bussen de gunstigste vorm. Daarnaast kunnen
de bussen enkel- of dubbelwandig en al dan niet vacuümbestendig uitgevoerd
zijn. Bij de vacuümbestendige bevindt zich op het deksel een aansluiting
voor de vacuüm- en de melkleiding. De dubbelwandige kunnen al of niet van
isolatiemateriaal voorzien zijn. Is dit niet het geval, dan is er de moge
lijkheid om ijswater tussen de wanden te laten stromen. Hierbij zijn de
koudeverliezen relatief groot, echter bij goed roeren verloopt de koeling
snel (Fig. 10). Bij de bewaring bevordert een goede isolatie een laag
stroomverbruik.
De grote bussen zijn meestal in roestvast staal uitgevoerd - een
enkele keer in aluminium - terwijl bij dubbelwandige bussen de buitenwand
niet altijd uit roestvast staal, maar uit staal dat een antiroest behande
ling heeft ondergaan bestaat. De voorkeur dient aan roestvast staal gege
ven te worden en voor alle onderdelen die in aanraking met de melk en/of
de reinigingsvloeistof komen, is dit in Nederland aanbevolen (97). Roest
vast staal is veel duurzamer, vergt geen onderhoud - vanzelfsprekend wel
een passende behandeling - en is gemakkelijker te reinigen dan andere ma
terialen. Grote bussen hebben geen uitlaatpijp en -kraan, maar worden door
het insteken van de melkzuigleiding van de tankwagen leeggehaald (Fig.17).
Meestal zijn de bussen van 2 korte nokken voorzien, zodat zij gemakkelijk
met een tweewielig steekwagentje verplaatst kunnen worden.
Tot de algemene bouw van een tank worden onder meer de volgende on
derdelen gerekend:
1. de binnentank waarin de melk wordt opgeslagen en gekoeld. Bij indirecte
koeling stroomt het ijswater langs de wanden van de binnentank, hetgeen op
verschillende manieren kan plaatsvinden (Fig.lid, 12, 13). Het systeem in
Fig. lid geeft een uitstekend gekoelde bewaring, maar bij storing van de
ijsdikteregelaar kan het water bevriezen, waardoor de hele tank kapot kan
gaan. Dit laatste is niet mogelijk bij het sproeisysteem in de tank van
Fig.12, waarbij periodiek roeren en rondpompen van het ijswater voor een
goede bewaring nodig is. Het systeem afgebeeld in Fig.13 is in principe
hetzelfde als dat van Fig.12; de vorm van de tank is kogelvormig, vrij
hoog en breed, waardoor de plaatsing in een melklokaal moeilijkheden kan
opleveren. De hoogte maakt een opzuigslang of een melkleiding noodzakelijk,
terwijl voor de laatste de hoogte van de inlaat bezwaarlijk kan zijn.
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Fig.12
Open tank met indirecte koe
ling; ijsvoorraad onderin de
tank en ijswatersproeiing
langs zijwanden en onderkant
van de binnentank

Ontleend aan H.S. Hall: Mechanization of
milk production, Part 2 Cooling equipment.
Farm Mechan-iz. Vol.16 (1964) no 176,
p. 18-24

Koelmachine
Vacuüm
Melkstroom

Fig.13
Holvr ieka-vacuiimtank met in
directe koeling; ijsvoorraad
onderin de tank (of geschei
den als in Fig.16) waarbij
het ijswater langs de wanden
van de binnentank wordt ge
leid

Ontleend aan österr. l<h',lohwirtseh. (1966)
21ste Jrg, p. 396-399
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Alle andere tanks komen in cylindrische, halfcylindrische en recht
hoekige vorm voor. De cylindrische, liggende tanks hebben als voordeel dat
zij praktisch geheel geïsoleerd zijn en daardoor minder koudeverlies door
warmteînstraling ondergaan. Een nadeel is de slechte toegankelijkheid
voor bijv. het verwijderen van aanslag op de tankbodem. Bij directe koe
ling ligt de verdamper tegen de binnentank (Fig.11c) en deze is aan de bo
venkant voorzien van 1 of 2 afsluitbare deksels. Bij de open tanks zijn er
meestal 1 of 2 grote deksels, waarin één of meerdere vulopeningen aanwezig
zijn. Bij de vacuümtanks (Fig.13) zijn de met enkele aansluitpijpen voor
ziene deksels uitgerust met een rubber ring. De binnentank is verder voor
zien van een uitlaatpijp voor de melkafvoer naar de tankwagen. De melkinlaat bestaat bij open tanks uit één of meerdere vulopeningen en bij vacu
ümtanks uit een inlaatpijp. Bij de tank van Fig.14 vloeit de melk eerst
over een dekselplaat en daarna langs de gekoelde wanden naar beneden, het
geen een vorm van voorkoelen zou kunnen worden genoemd.
2. de buitentank ligt om de binnentank en is aan de buitenzijde bekleed
met isolatiemateriaal — meestal 5 cm dik kurk, poly-urethaan- of poly
styreenschuim — dat vochtvrij afgesloten wordt door een buitenbekleding.
Bij sommige tanks zijn de binnen- en buitenwanden en de buitenbekleding
van roestvast staal, bij andere is alleen de binnentank van roestvast
staal, terwijl de andere wanden een antiroest behandeling hebben onder
gaan. Bij de grote bussen is de aanbeveling voor de materialen waarvan zij
gemaakt dienen te worden, reeds genoemd. Wat betreft de buitenbekleding
acht White (99) zijn reeds jaren geleden gegeven advies om daarvoor roest
vast staal te gebruiken, nog steeds van kracht omdat gebleken is dat ge
verfd materiaal toch door roest wordt aangetast en dus onderhoud vergt.
3. de melkroerder is veelal in de brug bevestigd (Fig.11c en d, Fig.12)
of in het deksel (Fig.14). Grote en langzaam draaiende roerders verdienen
de voorkeur om beschadiging van de melk (botervorming) te voorkomen. Voorts
bevordert de roerder een snelle koeling en maakt hij het nemen van een re
presentatief melkmonster mogelijk.
4. de thermometer kan los in de brug bevestigd zijn (Fig. lid) of op het
bedieningspaneel, waarbij de voeler aan de buitenkant van de binnentank
zit. Dit laatste is de meest geschikte uitvoering met het oog op mogelijke
beschadiging van de thermometer tijdens de reiniging van de tank.
5. de meetlat voor de inhoudsmeting is gebruikelijk op Amerikaanse en
Engelse tanks.
6. de koelmachine, die los van de tank kan zijn opgesteld of aan de tank
gebouwd is. Het laatste houdt in dat de installatie stekkerklaar is, doch
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bij de eerste opstelling moet een monteur aan de installatie te pas komen
en een minder juiste plaatsing kan de koelprestatie nadelig beïnvloeden.
Een voordeel van een los van de tank opgestelde koelmachine is dat de tank
gemakkelijker in het melklokaal kan en de koelmachine een gunstiger plaats
in een andere ruimte krijgt. Bij indirecte koeling kan de ijswatervoor raad
in de tank (Fig.lid, 12, 13) of apart opgesteld zijn (Fig.16). Dit laatste
vergroot wederom de mogelijkheid om de relatief kleine tank in een niet al
te ruim melklokaal geplaatst te krijgen; de installatie is ook gemakkelij
ker verplaatsbaar. Beide koelsystemen komen voor, zowel bij kleine tanks
van enkele honderden liters, als bij grote van enkele tot meerdere duizen
den liters. Directe koeling komt overheersend bij kleine tanks voor, doch
een vaste regel is dit ook weer niet, omdat het sterk kan afhangen van de
landelijke voorschriften. Zo overheerst in Groot-Brittannië de indirecte
koeling ook bij kleine tanks. In Duitsland is sinds korte tijd een inte
ressante tank van 220 liter inhoud op de markt, welke volgens Klupsch (43)
in alle opzichten een goed figuur slaat. De koelprestatie ervan is uitste
kend (indirecte koeling) en de bediening eenvoudig, de prijs per 100 liter
is gunstig en de montage vergt geen extra werk (Fig.14).
7. de bedieningsapparatuur, waarmede het meestal eenvoudig werken is omdat
deze grotendeels automatisch werkt. Bij directe koeling is het aan te be
velen om de koelmachine van de tank pas in te schakelen wanneer de tank
voor 10% of meer is gevuld, dit om bevriezing van de melk te voorkomen.
De roerder werkt tegelijk met de koelmachine en de inschakeling van beide
kan met de hand gebeuren en wordt verder thermostatisch geregeld. Bij in
directe koeling is de schakeling enigszins anders uitgevoerd want reeds
vóór het melken kan zonder gevaar voor bevriezen de inwerkingstelling
plaatsvinden. Wel kan dan de roerder in het begin tot veel spatten aanlei
ding geven. De koelmachine en ook de ijsdikteregelaar schakelen automa
tisch, doch kunnen ook met de hand bediend worden. De roerder en circulatiepomp voor het ijswater werken tegelijk en automatisch via een thermo
staat die de melktemperatuur regelt, terwijl handbediening eveneens moge
lijk moet zijn (voor de tankwagenchauffeur). Het bedieningspaneel bevindt
zich bij sommige tanks vóór of achter op de tank en bij weer andere kan
het aan de muur bevestigd worden, hetgeen extra installatiewerk oplevert.
Nu is het voor het werk van de veehouder en van de chauffeur van de tank
wagen van belang dat het bedieningspaneel op een gemakkelijk bereikbare
plaats bevestigd is, evenals de thermometer.
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De voorlopige Nederlandse eisen t.a.v. bovengenoemde punten worden
kort en duidelijk weergegeven in "Aanbevelingen ten aanzien van construc
tie en prestatie van boerde rij tanks" (97).
Welke invloed de uitvoering van de tank en de situatie in en rond
om het melklokaal kunnen uitoefenen op de voor de melkontvangst benodigde
tijd, wordt geïllustreerd door de in Tabel 10 weergegeven cijfers.
Kortheidshalve zullen slechts enkele aspecten van deze tabel nader
worden toegelicht:
De afwijkingen van de gemiddelde tijden voor de verschillende hande
lingen per stopplaats zijn gemakkelijk te verklaren vanuit de meer of min
der gunstige situaties op deze acht bedrijven. Een dergelijke arbeidskun
dige analyse, vergezeld van alle details welke hier niet vermeld worden,
vormt een uitstekend hulpmiddel voor een zo efficiënt mogelijke tankmelkaflevering. De afzuigcapaciteit bedraagt gemiddeld 154 1/min. en loopt
uiteen van 111 1/min. voor bedrijf no 3 tot 199 1/min. voor bedrijf no 5,
De zuigcapaciteit van de tankwagen is in de eerste plaats bepalend voor de
afzuigcapaciteit, maar eveneens van belang is het vlot wegstromen van de
melk in de tank naar de aftapkraan, die aangepast moet zijn aan de diame
ter van de zuigslang. Het niet gebruiken van een aparte, losse slang bij
een doelmatiger plaatsing van de tank (kraan) in het melklokaal bespaart
tenminste 2 min. tijd per stopplaats bij elke keer afhalen.
4.3 Reiniging van boerderijtanks
Onder 3.3.a, Arbeidskundige aspecten, is al het een en ander naar
voren gebracht over de reiniging van de melkapparatuur in het algemeen en
van de boerderij tank in het bijzonder, en wel speciaal ten aanzien van de
daarvoor benodigde tijd (Tabel 7). In aansluiting daarop volgen thans nog
een aantal bijzonderheden over de uitvoering van de reiniging, die op ver
schillende wijzen kan gebeuren en waarbij in het kort gezegde alle hande
lingen neerkomen op:
1. uitspoelen van melkresten direct na het leeghalen van de tank, hetgeen
vrijwel altijd door de chauffeur van de tankwagen wordt gedaan.
2. reinigen van de (binnen)tank met een reinigingsmiddel opgelost in warm
water van 40°C-60°C.
3. spoelen met een desinfectans opgelost in koud water.
4. naspoelen met koud water.
De volgorde van deze handelingen sluit niet altijd direct op elkaar
aan, want de eerste handeling behoeft niet direct te worden gevolgd door
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de reiniging, die op een voor de melker gunstig tijdstip kan gebeuren. Wel
moet ervoor worden gezorgd dat de binnentank intussen niet opdroogt. De
handelingen 3 en 4 worden ook weieens vlak voor het melken herhaald, of
handeling 3 wordt eerst overgeslagen en met 4 vlak voor het melken uitge
voerd. In verband met corrosiegevaar door chemische middelen zijn een niet
te lange contacttijd van de oplossingen met de tank, een juiste concentra
tie en goed naspoelen met water van veel belang.
Bij handwerk zijn enkele hulpmiddelen nodig, zoals een waterslang
voor het spoelen met koud water, een plastic emmer, een echt haren borstel
(zachter dan nylon) met lange steel en een pijpborstel voor de tankuitlaat. Voor handwerk is een goede toegankelijkheid van de tank een eerste
vereiste en de open tanks zijn daarvoor wel de meest geschikte.
De uitvoering met de hand van de verschillende handelingen kan op
eenvoudige wijze verlicht en versneld worden door gebruikmaking van een
centrifugaalpompje. Krüger (47) beschrijft hoe met een handspuit aangeslo
ten op een pompje (0,7 pk, 2 atm., 20 1/min.) resultaten zijn te bereiken
die zuiver handwerk overtreffen. Het pompje is tevens goed bruikbaar bij
de reiniging van het lokaal.
Bij vacuümtanks zijn mechanische hulpmiddelen voor de reiniging
noodzakelijk. Bij de Zero-tanks wordt hiervoor de roerderas gebruikt waar
op, onder de melkroerder, een kleine schoep bevestigd is die snel kan
draaien en voor een krachtige beweging van het water in de tank zorgt. Dit
systeem biedt de mogelijkheid van een ver doorgevoerde a-u-fcamatische reini
ging. Bij andere vacuümtanks wordt meestal een nylon sproeischotel en een
pomp toegepast, waarbij de bediening zowel met de hand alsook automatisch
kan zijn (Fig. 6) .
Ook bij open tanks is het mogelijk om de reiniging te automatiseren
(Fig.15). In deze figuur is een schema van een eenvoudige, vrijwel geheel
automatisch werkende reinigingsset afgebeeld zoals deze door Cousins e.a.
(15) in Groot-Brittannië is ontwikkeld. De bedoeling is dat de chauffeur
van de tankwagen, na het leeghalen van de tank niet zelf met een handspuit
de melkresten hieruit verwijdert, maar de onderdelen van de melkuitlaat in
een lage bak doet, de schakelaar A indrukt en de tijdklok B in werking
stelt. Door deze simpele manipulatie wordt de tank gedurende 5 min. met 65
1 water gespoeld en dan gedurende i min. met 45 1 jodofooroplossing be
sproeid, waarna alles stopt. De melker laat op een later tijdstip de tank
gedurende lj min. uitspoelen. De bacteriologische resultaten waren beter
dan bij handreiniging.
Behalve dit eenvoudige apparaat bestaan er meer geperfectioneerde
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Fig.14 Kleine tank (220 1) met indirecte koeling
8

9 10 11 12 13 U
1 Bovendeksel (geïsoleerd)
2 Buitenwand om isolering
3 IJsaanzetting aan verdampings
huizen
4 Verdampingsbuizen
5 Steunvoeten
6 Uitlaatbuis
7 Koelwaterpomp
8 Handdeksel
9 Afvoerstop
10 Roerwerkmotor
11 Schakelaar
12 Thermostaat v/d melk
13 Roerder
14 Roestvaste stalen melktank
15 Koelwateraanvoerleiding
16 Koelmachine
Ontleend aan H.J. Klupsch (43)

Fig.15 Schema van een reinigingsautomaat in een open tank
2

3

7

8

9 10

11

12

13

Ontleend aan C.M. Cousins e . a . (15)
1 Spoelwatertoevoer
2 Klep met capaciteit 450 1/h
3 Watervat van 150 1
4 Afsluitklem
5 Voorraadvat van desinfectiemiddel met ca 0,6 1 inhoud
6 Pomp
7 Luchtkiep
8 Schakelaar
9 Tijdklok
10 Sproeier
11 Peilstok
12 Roerder
13 Spoelwater- tevens lekbak
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uitvoeringen van verschillend fabrikaat. In het algemeen blijkt een mecha
nische reiniging effectiever te zijn dan handreiniging. Dit wordt beves
tigd door Wälzholz e.a. (96) bij de beproeving van een 2-armige sproeier
en door Mitten (63). Kastendieck (37) beschrijft een zo goed mogelijke
verwijdering van welk- en/of watersteen, vet- en eiwitresidu's uit de tank.
Een mechanische reiniging kan alleen met succes worden uitgevoerd wanneer
hierbij de juiste reinigings- en ontsmettingsmiddelen worden gebruikt, het
geen betekent dat geen ongewenste neerslagen met het gebruikte water mogen
ontstaan. Deze leveren altijd moeilijkheden op bij de reiniging van de
tanks en hebben vrijwel altijd een minder goede melkkwaliteit tot gevolg
omdat in de afzettingen op de wanden van de tank bacteriegroei plaatsvindt.
De voordelen van automatische reiniging zijn dat met steeds constan
te en juiste doseringen en bij hogere temperaturen kan worden gewerkt
(max. 60°C met het oog op beschadiging van de koelapparatuur) en een be
hoorlijke arbeidsbesparing mogelijk is. De reiniging kan ermede worden
vereenvoudigd tot een druk-op-de-knop-systeem waarbij het werk van het
bijvullen van reinigings- en ontsmettingsmiddelen tot enkele tientallen
seconden beperkt blijft. Bij gebruik van een tank en een melkleiding komt
een automatische reinigingsset het beste tot zijn recht wanneer deze voor
beide apparaten kan worden gebruikt (Fig.6).
4.4 Bij boerderijtanks optredende gebreken
Wanneer er sprake is van moeilijkheden met de kwaliteit van diepgekoelde melk, kan dit in verschillende gevallen geweten worden aan gebre
ken aan de tank en het is daarom ook gewenst dat een niet juist functio
neren tijdig onderkend wordt, zodat de fout direct kan worden hersteld. De
man die dagelijks zorgt dat de melk in de tank komt, is meestal het beste
in de gelegenheid om te constateren of alles goed werkt: wordt de melk
voldoende snel gekoeld, hoe hoog is de bewaar temperatuur, hoe lang loopt
de koelmachine, treedt de roerder in werking bij toevoeging van warme
melk, slaat de koelmachine bij lage buitentemperaturen wel aan? Deze een
voudige routinewaarnemingen kunnen bij enige oplettendheid meestal direct
een fout aan het licht brengen.
Daarnaast vervult de tankwagenchauffeur eveneens een controlerende
functie en zal hij dan ook met de gevolgen van de verschillende gebreken
op de hoogte moeten zijn. Een te lage pH van de melk kan hij met een indi
cator vaststellen (zie 3.1 b). Ook zal hij altijd de temperatuur van de
melk moeten opnemen en na het leegzuigen op moeten letten of er ook vetdeeltjes (boteren) of vlokken op de tankbodem liggen. Dit laatste kan
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veroorzaakt worden zowel door gedeeltelijk bevriezen van de melk, onvol
doende koeling of overmatig roeren.
White (99) en Atherton (8) wijzen erop dat de contrôleapparatuur
meestal de oorzaak is van de gebreken die beginnen op te treden bij het
ouder worden van de tanks. De thermostaten kunnen dan niet juist meer rea
geren, hetgeen tot buitensporige koel- en/of roertijden kan leiden, met
als gevolg gedeeltelijk bevriezen en boteren van de melk, zodat de vetmonsters minder representatief zijn. Volgens Atherton (8) zijn afwijkingen
van meer dan 0,1% van het oorspronkelijke vetgehalte waarschijnlijk en
hiermee zijn noch de veehouder, noch de zuivelfabriek gebaat. Bij de laat
ste geven deze chemisch-physische afwijkingen van de melk moeilijkheden
t.a.v. de kwaliteit van melkprodukten als koffie- en slagroom.
Bij een onderzoek van Randolph e.a. (77) naar de juiste werking van
tanks bleek dat op een totaal van 534 tanks (22 merken variërend tussen I
en 10 jaar en gemiddeld 6,6 jaar oud) er 43 waren waarbij vetdeeltjes en
12 waarbij ijsvorming in de tank werd waargenomen. Dit wijst duidelijk op
onjuist functioneren van het koelsysteem. Van bedoelde 43 tanks hadden 25
directe en 18 indirecte koeling en van de 12 andere waren er 11 direct en
1 indirect gekoeld. De tanks met vetdeeltjes èn ijsvorming hadden alle di
recte koeling.
Bij vergelijking met een testthermometer blijkt de tank thermometer
vaak afwijkingen aan te wijzen. Bij het zo juist vermelde onderzoek van
Randolph e.a. bleek zelfs bij 32 (6%) van de 534 tanks de thermometer ge
broken te zijn of niet te functioneren, bij 120 tanks (23,9%) wees de
thermometer 1° tot meer dan 3°F te hoog en bij 148 tanks (29,5%) 1° tot
meer dan 3°F te laag aan. Slechts bij 234 tanks (46,6%) bedroeg de afwij
king, zowel negatief als positief, minder dan 1°F.
Een onderzoek naar de gemiddelde afwijkingen van de gemiddelde melktemperaturen in 27 tanks wees uit dat bij de meeste de bewaartemperatuur
beneden 5°C lag en de mengtemperaturen van het 2e, 3e en 4e melkmaal res
pectievelijk 11°, 9° en 8°C bedroegen. Bij 8 tanks lag de bewaar tempe ratuur regelmatig tussen 6° en 7°C en waren de mengtemperaturen respectieve
lijk 14°, 11° en 10°C. Met behulp van een thermograaf (Fig.16) kan het
temperatuursverloop van de melk worden nagegaan. Een dergelijke test geeft,
wanneer de inhoud van de tank bekend is, meestal voldoende informatie over
de koelcapaciteit.
De voorlopige Nederlandse eis gesteld aan de melkthermometer bepaalt
een toegestane onnauwkeurigheid van 1°C.
Uit het bovenstaande blijkt dat een geregelde controle van de con55

trôleapparatuur gewenst is om moeilijkheden bij diepkoeling en bewaring te
voorkomen. Daarom is een doelmatig opgezette, regelmatige controle van de
tankapparatuur met de daarvoor geschikte hulpmiddelen door de zuivelfa
briek en/of tankleverancier nodig.
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5. Vervoer van diepgekoelde melk

Diepkoelen van melk in boerderij tanks houdt in dat de melk met een
tankwagen naar de fabriek moet worden vervoerd. Deze tankwagens komen in
hoofdzaak in twee uitvoeringen voor, die welke mét en die zónder meet- en/
of monsternameapparatuur uitgerust zijn, terwijl beide uitvoeringen van
een opzuiginrichting zijn voorzien. Aan de eerstgenoemde uitvoering wordt
de benaming "rijdende melkontvangst" (RMO) gegeven.
Tankvervoer van diepgekoelde melk van boerderij naar fabriek zal,
vergeleken met het veelal nog gebruikelijke bussensysteem, verschillende
veranderingen tot gevolg hebben.
5.1 De tankwagen
Over de tankwagen zijn meer of minder uitgebreide en gedetailleerde
beschrijvingen in de literatuur te vinden (5, 7, 23, 27, 28, 32, 33, 35,
36, 58, 60, 61, 62, 64, 68, 76, 95).
Een tankwagen met opzuiginrichting, echter zonder meet- en/of monsternameapparatuur, kan alleen toegepast worden wanneer de boerderij tanks
gecallibreerd zijn en de hoeveelheid met een geijkte meetlat kan worden
bepaald. Dit systeem is algemeen gebruikelijk in de Verenigde Staten van
Amerika en in Groot-Brittannië en het opzuigen van de melk gebeurt daar
met behulp van een zelfaanzuigende melkpomp of een vacuümpomp. In het
laatste geval staat het gehele systeem onder vacuüm (+ J atm.) of een deel
ervan, waarbij dan de melk met behulp van perslucht in de tank(s) komt.
Voordelen van dit systeem zijn de eenvoudige bouw, de gemakkelijke reini
ging en de relatief grote zuigcapaciteit. Nadelen zijn de noodzakelijke
ijking van de boerderij tanks, hetgeen de tanks duurder maakt, en verplaat
sing van de tank zonder herijking is niet mogelijk. Dit houdt ook in dat
de vloer van het melklokaal nooit mag verzakken, waaraan niet steeds te
ontkomen valt, en dat de binnentank niet beschadigd mag zijn. Fouten bij
de meting zijn mogelijk door niet juist aflezen van de meetlat of omrekentabel. De monstername moet met de hand gebeuren.
In Groot-Brittannië laat men de chauffeur dagelijks een monster ne
men en deze monsters worden op de fabriek enige tijd gekoeld bewaard. Wan
neer bij onderzoek blijkt dat een lading tankmelk een matige of minder57

Fig.16
Koelmachine met aparte ijswaterbak; de thermograaf
voor op de ijswaterbak re
gistreert doorlopend de
melktemperatuur, de koelma
chine staat bovenop de ijswa terbak

Foto C.M.C., den Haag

Fig.17
Handmonstername voor de re
ductase- en vuilheidsproef
voordat de melk door de RMO
uit de bus word.tLgezogen

Foto C.M.C
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waardige kwaliteit bezit, worden alle monsters onderzocht en kan de leve
rancier van de slechte melk opgespoord worden. Dit systeem werkt preven
tief, terwijl de veehouders niet weten op welke dag het kwali teitsmonster
voor uitbetaling wordt genomen.
De rijdende melkontvangst of RMO (Fig.17) zuigt de melk eveneens via
een melk- of vacuümpomp op, maar is verder voorzien van een melkmeter met
registreerapparatuur. Een volgende stap is geweest de mogelijkheid om een
representatief monster van de melk te nemen. Eerst gebeurde dit via een
kraantje in de persleiding van de melkpomp, maar dit systeem was aller
minst betrouwbaar. De volgende stap is geweest de toepassing van een zelf
werkend monsternameapparaat, dat zodanig is ontworpen dat een representa
tief melkmonster wordt verkregen dat niet door eerder of later opgezogen
melk wordt beïnvloed. Bij de monsternameapparatuur komen twee uitvoeringen
voor. De ene maakt alleen een representatieve monstername voor de vetge
haltebepaling mogelijk, terwijl de monsters voor reductase- en vuilheidsproef met de hand uit de tank geschept moeten worden (Fig.17), zodat deze
uitvoering dus halfautomatisch is. De andere uitvoering schept de mogelijk
heid tot een volledig automatische bemonstering van de melk, doch geeft
nog geen goed bevredigend resultaat (25, 69). Er bestaat zelfs een RMO
waarop een pH-meter is gemonteerd voor vaststelling van de zuurgraad van
de melk (95). Voordelen van de RMO zijn dat geen ijking van de boerderij
tanks maar alleen van de melkmeter nodig is, hetgeen goedkoper is, en dat
beïnvloeding door de chauffeur van de hoeveelheidsbepaling en monstername
(al of niet gedeeltelijk) onmogelijk is. Nadelen zijn de ingewikkelder
ontvangstapparatuur, die daardoor moeilijker te reinigen is, hetgeen
meestal weer meer handwerk bij het schoonmaken met zich meebrengt.
De RMO is in Duitsland ontwikkeld en wordt daar en elders steeds
meer toegepast. Volgens McRae (55) ligt het voor de hand om aan te nemen
dat wanneer goede melkmeters eerder zouden zijn ontwikkeld, het callibreren van boerderij tanks overbodig zou zijn geweest en de tanks dus goedko
per zouden zijn uitgevallen. Ubbels (93) komt bij vergelijking van tank
meting en melkmeter tot de conclusie dat de laatste de voorkeur verdient.
Bij de melkmeters, waarbij in hoofdzaak twee uitvoeringen voorkomen,
is een interessante ontwikkeling aan de gang. Bij de eerste uitvoering
wordt bij positieve vloeistofverplaatsing de vloeistof gemeten door ver
deling in bepaalde volumes (voorbeeld: een ovaalradmeter) en wordt de me
ting mechanisch op een teller overgebracht. Bij de tweede uitvoering wordt
de gemiddelde vloeistofsnelheid gemeten en hiervan wordt het doorgestroom
de volume afgeleid (voorbeeld: de propellermeter); de meting wordt elek
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tronisch op een teller overgebracht.
Een grote moeilijkheid bij het meten vormt de in de melk aanwezige
lucht (macro- en microscopische luchtbellen) die bij het opzuigen van de
melk toeneemt. Daarom is ontluchten van de melk nodig in een luchtafscheider (1 of 2 tankjes), hetgeen bij een propellermeter niet nodig blijkt te
zijn (32, 33).
De ontwikkeling van de propellermeter is vooral in Engeland ter hand
genomen (27, 32) en dit type melkmeter gaat waarschijnlijk de ideale melk
meter het dichtst benaderen. Hij is zodanig verder ontwikkeld (27) dat me
ting in tegengestelde richtingen even goed mogelijk is, zodat de meter
niet alleen bij het laden, maar ook bij geheel of gedeeltelijk lossen
(bijv. van belang bij levering aan andere fabrieken) de kwanta meet. De
voordelen van een propellermeter t.o.v. de andere uitvoering zijn de ge
makkelijker plaatsing in een leiding (vereenvoudiging van de leidingen),
de elektronische overbrenging naar de teller (slijtage of speling uitge
sloten) en een aanzienlijk kleiner drukverlies, hetgeen de reiniging ver
gemakkelijkt. Voor het laatste is demontering van de meter niet nodig en
kan een circulatiereiniging (CIP) toegepast worden (31). Het meetbereik
van deze meter is 9-50 x 1000 1/h en ligt daarmee hoger dan bij andere me
ters, terwijl de meetafwijking kleiner is (normaliter + 0,2%). Bij meer
begrensde doorstroomsnelheden, temperaturen en vetgehalten kan de afwij
king nog geringer zijn.
Wat betreft de wijze van opzuigen via een melk- of een vacuümpomp,
gaat de voorkeur naar de laatste uit. De voordelen daarvan zijn dat het
leegzuigen van de boerderij tank beter is, dat minder beschadiging van de
melk optreedt en dat het lossen van de tankwagen middels perslucht moge
lijk is. Ook gaat men wel een hoger vacuüm van 46 cm Hg toepassen om de
zuigcapaciteit te vergroten (33), hetgeen iets dikkere wanden en een ronde
doorsnee van de tank nodig maakt. Met een melkpomp is de opzuigcapaciteit
meestal 12-18 x 1000 1/h, terwijl deze met behulp van een vacuümpomp van
46 cm Hg onderdruk tot 27.000 1/h (33) kan bedragen.
De tank van de tankwagen is meestal in 2 of 3 compartimenten ver
deeld en verschillende tankwagens hebben de mogelijkheid om in één der
compartimenten ondermelk en/of wei mee te nemen en af te leveren op de
boerderij.
De tank is van binnen van roestvast staal en kan al of niet gefsoleerd zijn. In het eerste geval loopt de temperatuur van de melk veel min
der snel op en dit is vooral 's zomers en bij vervoer van langere duur
van belang. Dit laatste is het geval wanneer bijv. achter de RMO een aan
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hanger met een tank wordt gebruikt (56) en bij vervoer over lange afstand.
De reiniging van de tankwagen gebeurt op de fabriek. Dit geschiedt
meestal mechanisch met sproeikoppen (circulatiereiniging), doch de meeten monsternameapparatuur dient regelmatig met de hand te worden gereinigd.
De mogelijkheid van een geautomatiseerde reiniging is veelal aanwezig en
'deze wordt steeds meer geperfectioneerd (16). Het gebruik van plastics
gaat bij de ontvangstapparatuur en de reiniging van de tankwagen een steeds
belangrijker rol spelen als gevolg van de gemakkelijke verbindingen zonder
naden die bij dit materiaal mogelijk zijn. Er bestaan volgens White (100)
aanwijzingen dat de een of andere plasticsoort even goed als roestvast
staal en glas acceptabel zal worden voor het contact met een product als
melk.
De bedieningsplaats van de ontvangstinrichting kan op verzoek van de
koper meestal op drie manieren op de tankwagen gebouwd zijn, nml. links of
rechts direct achter de cabine of helemaal achter aan de tankwagen. Wan
neer de bedieningsplaats aan de linkerkant zit behoeft de chauffeur ge
woonlijk het minst ver te lopen, het leegzuigen van grote bussen rechts
van de weg is dan echter niet mogelijk. Daarom zit de bediening meestal
aan de rechterkant achter de cabine, waarbij dan de stuurinrichting links
of rechts zit. In het laatste geval zijn de looplijnen voor de chauffeur
het kortst, doch het rijden in het verkeer is moeilijker. Bediening aan
de achterkant maakt het leegzuigen van zowel links als rechts van de we
gen geplaatste boerderij tanks, alsook het achteruit rijden in dit verband
goed mogelijk. In verschillende gevallen kan deze plaatsing aan de achter
kant een vlotter bereiken en verlaten van de boerderij tank betekenen. Ook
maakt deze bouw een betere gewichtsverdeling mogelijk, hetgeen in een gro
ter nuttig laadvermogen kan resulteren. Een nadeel kan de langere looplijn van de chauffeur zijn, hetgeen bij het ophalen van melk bij 60 leve
ranciers 600 m bleek uit te maken, die een extra looptijd van + 7 min.
vergden van de totale voor het ophalen van de melk benodigde tijd van 2{ h
(62).

Naast de plaats van de chauffeur t.o.v. de ontvangstinrichting zijn
nog andere factoren van invloed op de per bedrijf benodigde tijd voor het
ophalen van de melk. Hiertoe behoren ondermeer de uitvoering van de ont
vangs tinrichting met betrekking tot zuigcapaciteit en de wijze van monstername (80) en de situatie op de bedrijven (Tabel 10). Evenals voor
boerderij tanks zijn ook aanbevelingen in de maak voor tankwagens (81),
die momenteel al in verschillende uitvoeringen op de markt verschijnen.
Onderzoekingen zullen moeten leiden tot het geven van goede richtlijnen
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eil normen om moeilijkheden te beperken. Ook zullen voor de RMO voorschrif
ten voor de bemonstering van de melk opgesteld worden (81).
5.2 Mogelijke veranderingen als gevolg van tankwagenvervoer
Het melkvervoer van boerderij naar fabriek per tankwagen betekent
dat de melkontvangst, vergeleken met de bussenontvangst, in feite van de
fabriek naar de boerderij wordt verlegd. De overname van de melk gebeurt
daarbij op een eerder tijdstip en op een andere plaats en de mogelijke ge
volgen hiervan zullen nu in het kort worden behandeld.
Allereerst krijgt de chauffeur een geheel andere taak, die niet meer
bestaat uit het op- en afladen en vervoeren van melk in bussen met een
vrachtwagen of iets dergelijks, maar hij neemt op de boerderij de melk los
over in een tankwagen en vervult hiermede, ook de taak van melkontvanger.
Fysiek wordt zijn werk veel lichter, maar aan zijn verantwoordelijkheid en
deskundigheid worden andere en hogere eisen gesteld.
Schwendinger (84) vindt daarom dat met tankvervoer een geweldig
personeelsprobleem aan de orde wordt gesteld. De functie van de chauffeur
omvat monstername, kwaliteitscontrole en meer rechtstreeks contact met de
veehouder. Hij acht daarom een goede en zorgvuldige scholing van de chauf
feur noodzakelijk, omdat dit sterk bijdraagt tot het slagen van het nieu
we systeem.
Atherton (8) acht het eveneens noodzakelijk dat de chauffeur bekend
is met de mogelijke kwaliteitsproblemen, die zich bij niet goed, functio
nerende tanks kunnen voordoen. In meerdere gevallen kan hij constateren of
er iets mis is.
Ook Forest (21) wijst op de taakverruiming van de vervoerder, die
daarom goed ingewerkt moet worden en een bewijs van voldoende bekwaamheid
dient af te leggen (24, 34). In dit opzicht zal ook in Nederland de nodi
ge aandacht geschonken moeten worden en een landelijke aanpak kan hierbij
veel tot een goede en uniforme regeling bijdragen. Een moeilijkheid hier
bij vormen de verschillende fabrikaten van tankwagens. Over afzienbare
tijd zullen er werkinstructies voor de chauffeur verschijnen (81).
Bij volledige ontvangst per tankwagen aan de fabriek kan de gebrui
kelijke apparatuur voor bussenontvangst vervallen, hetgeen een vereenvou
diging betekent van de bouw van de fabriek (75). Het gehele bussenontvangstsysteem met aan- en afvoerbanen, weeginrichting, reinigingsapparatuur en de gebruikelijke tapperij van retourproducten komen te vervallen.
Daarvoor in de plaats komen een los- en een reinigingsplaats voor de tank
wagens, hetgeen de fabriek overzichtelijker maakt, terwijl het bussen62

lawaai verdwijnt. Ook zal de aanvoer meer over de gehele dag verspreid kun
nen worden.
Bij een melkafvoer van boerderij naar fabriek eens per twee dagen of
drie keer per week, d.i. van 4 of 5 melkmalen per keer, zal een dusdanig
aanvoerschema opgezet kunnen worden dat het mogelijk is om zondags en even
tueel zaterdags geen afvoer in te stellen. Gedurende de topaanvoer kan
tijdelijk hiervan afgeweken worden. Tankvervoer maakt dus een elastischer
bedrijfsvoering mogelijk.
Een kernpunt vormt de mogelijke rationalisatie van het melkvervoer
en dit geeft vooral de doorslag tot het invoeren van het boerderij tank
systeem. Als uitgangspunt van de kostenberekening zal volgens Lehmann (50)
altijd moeten gelden, dat hetgeen de veehouder aan meerkosten moet opbren
gen door de rationele inzet van een tankwagen moet worden uitgespaard. In
een kostenanalyse komt hij tot de conclusie dat de aanvoer eens per twee
dagen interessant is geworden.
Ervaringen in Schotland (34) hebben aangetoond dat één tankwagen met
een nuttig laadvermogen van + 8 ton drie tot vier vrachtwagens met een
nuttig laadvermogen elk van 6 ton bussenmelk kan vervangen. In beide ge
vallen zijn de investeringen vrijwel gelijk, terwijl de bedrijfskosten van
één tankwagen maar weinig hoger zijn dan die van één vrachtwagen. Petersen
(73) komt in een diepgaande analyse van kosten en besparingen in de huidi
ge en toekomstige situatie in Denemarken tot de conclusie dat het nieuwe
systeem op lange termijn voordeliger is. André (6) maakt voor Franse om
standigheden een vergelijkende economische studie van vervoer in bussen en
tanks. Hij komt daarbij ondermeer tot de conclusie dat bij een melkdichtheid van meer dan 30 liter/km/dag tankvervoer voordeliger is. Nielsen (65)
vermeldt dat de besparingen groter worden bij toenemend tankvervoer en dat
de kleinere fabrieken met tankvervoer niet duurder behoeven uit te komen.
Bij de grote fabrieken dragen de arbeidsbesparingen het sterkst bij tot
de verlaging van de aanvoerkosten.
De besparingen zijn bij volledige overgang van bus op tank het
grootst (33) en er wordt weinig voordeel behaald wanneer de bussenontvangst gehandhaafd blijft (99). Bij de overgang zijn de snelheid van in
voering en een goede planning bepalend voor winst of verlies (4). In de
curves van Fig.18 komen duidelijk de verschillen in de totale ontvangstkosten naar voren tussen een tiental fabrieken, die niet dan wel gedeel
telijk of geheel op tankwagenvervoer zijn overgegaan.
In Nederland is de situatie niet altijd direct te vergelijken met
die in het buitenland. Zo zijn in Nederland de afstanden boerderij-fabriek
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Fig.18 Totale kosten van melkontvangst bij vervoer in bussen en gedeelte
lijk of algeheel vervoer in tankwagens; percentage van de veehouders
die de melk per tankwagen afleveren. Halfjaarlijkse perioden in
1953-1958

3 fabrieken met alleen bussenontvangst gedurende de gehele waarne
mingsper iode

5 fabrieken met aanvankelijk alleen
bussenontvangst, die op verschillende
tijdstippen overgingen op gecombineer
de bussen- en tankwagenontvangst
2 fabrieken met aanvankelijk bussenontvangst, die via gecombineerde bus
sen- en tankwagenontvangst in 1957
overgingen tot volledige tankwagen
ontvangst
veehouders die per tankwagen afleveren

1953

1954

1955

1956

1957

1958

Ontleend aan V.H. Nielsen (65)
' l dollarcent per cwt van 50,8 kg =
7 Ned. centen

Fig.19
Oud en nieuw nog
naast elkaar
vormen wel eens een
groot bezwaar

Foto C.M.C., den Haag
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vaak korter en is de me lkd ich the id (bijv. gemiddeld aantal liter melk/km/
dag) relatief gunstig. De melkdichtheid wordt door tankvervoer eigenlijk
kunstmatig verhoogd, waarbij ook de hoeveelheid melk per stopplaats be
langrijk groter is geworden.
Er zal per fabriek een beoordeling van de eventuele mogelijkheden
tot overgang op tankvervoer moeten plaatsvinden, omdat de situatie per
fabriek sterk uiteen kan lopen (Fig.19). Bij de ene fabriek is bijv. de
bussenontvangst aan vernieuwing toe, bij een andere is deze pas vernieuwd
en weer een andere wordt in de toekomst opgeheven. Andere factoren kunnen
veel met het aantal en de samenstelling van de leveranciers te maken heb
ben en ook de organisatorische structuur kan van invloed zijn, doordat
bijv. in een coöperatie ieder lid een even grote stem in het kapittel heeft.
Naast genoemde factoren voor de fabriek als zelfstandige eenheid, zullen
nog andere punten moeten worden overwogen. Bij tankwagenvervoer is het po
tentiële aanvoergebied veel groter dan bij bussenvervoer. De werkradius
kan minstens zoveel vergroot worden als vroeger bij de overgang van paardentractie op motorvrachtwagen het geval is geweest. Ook kan de levering
aan anderen, zonder de fabriek als tussenstation, gemakkelijk plaatsvinden
en op de meest gunstige markt gericht worden.
Momenteel gebeurt het melkvervoer in bussen meestal niet door de fa
briek en is uitbesteed aan particuliere ondernemers. De overgang naar
tankvervoer zal hierin veel verandering kunnen brengen. De melkontvangst
bij vervoer in bussen behoort bij de fabriek en komt bij tankvervoer bui
ten de fabriek te liggen, maar zal toch de taak van de fabriek moeten
blijven, omdat de tankwagen op de fabriek dient te worden gereinigd, hij
is duur in aanschaf en heeft een inwerkperiode nodig, periodieke controle
en onderhoud zijn nodig en uniformiteit is gewenst. Ook zal de chauffeur
voor zijn nieuwe taak moeten worden omgeschoold. Dit alles moet er toe
leiden dat het vervoer veel meer een fabrieksaangelegenheid wordt, ook al
omdat de meeste particuliere melkrijders geen groot vervoersbedrijf achter
zich hebben en het tankwagenvervoer van boerderij naar fabriek niet tot
een belangrijk onderdeel van hun bedrijf kunnen gaan maken. Ook op dit
punt zal per fabriek of organisatie een beslissing moeten worden genomen,
doch tevens moet worden nagegaan of een aantal zuivelfabrieken, -vereni
gingen of -organisaties niet kunnen samenwerken door bijv. gezamenlijk
een vervoersmij

voor tankmelk op te richten.

Verwacht mag worden dat de overgang van bus op tank een belangrijke
uitbreiding van de taak van een zuivelorganisatie betekent. Het gaat ge
paard met veranderingen in en uitbreiding van de eigen bedrijfsorganisatie,
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waarbij sociaaleconomische, technische, kwaliteits- en personeelsvraagstuk
ken aan de bestaande organisatie een volslagen ander aangezicht zullen ge
ven. Voorbereidende studies op dit terrein zullen onmisbaar zijn voor een
goede planning en er zal tevens een beroep gedaan moeten worden op meer
onderlinge samenwerking tussen verschillende zuivelfabrieken en -vereni
gingen, zodat de overgang van bus op tank een belangrijke rol kan gaan
spelen bij de zozeer gewenste concentratie in de zuivelindustrie als ge
heel. Mogelijk zullen beide ontwikkelingen goed kunnen samengaan.
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6. Samenvatting en conclusies

1 In de veehouderij voltrekken zich de laatste jaren grote veranderingen
door vermindering van het aantal bedrijven en vergroting van het melkveebestand bij vrijwel gelijkblijvend landelijk areaal. De beschikbare cij
fers zijn weliswaar niet volledig, maar spreken desondanks duidelijke
taal. Het aantal bedrijven verminderde van 201.000 in 1959 tot 148.000 in
1966 en het aantal melk- en kalfkoeien vermeerderde van 1.565.000 in 1959
tot 1.764.000 in 1966. Het aantal bedrijven met minder dan 10 stuks melk
vee, uitgedrukt in % van het totale aantal bedrijven, verminderde van 69%
in 1959 tot 47% in 1966, daarentegen nam in dezelfde jaren het aantal be
drijven met meer dan 9 stuks melkvee toe van 30,7% tot 52,7%.
2 De mechanisatie van het melken (38.600 melkmachines in 1960 tegen 70.500
in 1964) is mede als gevolg van het prijsverloop van arbeid en werktuigen
sterk gestegen, terwijl het aantal arbeidskrachten flink is gedaald.
3 De bereikbaarheid van de bedrijven is als gevolg van het toegenomen
zwaardere vervoer en door ruilverkaveling verbeterd. Een steekproefenquête
op 114 bedrijven gaf aan dat slechts 67 bedrijven goed tot op het erf be
reikbaar zouden zijn voor een tankwagen.
4 In de zuivelindustrie is de rationalisatie van het melkvervoer achter
gebleven bij die van de melkverwerking. Het aantal fabrieken is sterk ge
daald van 509 in 1960 tot 423 in 1965 en de concentratie is daarmede aar
dig op gang gekomen, maar nog ver verwijderd van het uiteindelijke aantal
van 40-100 fabrieken dat volgens de uiteenlopende prognoses als toekomst
beeld moet worden gezien.
5 De toekomstige ontwikkelingen in de veehouderij en de zuivelindustrie
vereisen een rationalisatie van opslag en vervoer van boerderijmelk.
6 Diepkoelen van melk in boerderijtanks opent de mogelijkheid om de melk
slechts drie â vier keer per week af te voeren. Hierbij is een betere
melkkwaliteit dan bij gebruik van bussen mogelijk mits een hygiënische
melkwinning op de voorgrond staat.
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7 De kwaliteitsbeoordeling van diepgekoelde melk vereist de bepaling van
het totaal-kiemgetal en voor een meer effectieve kwaliteitscontrole is een
combinatie van testen nodig evenals een goede controle van smaak en reuk
van de melk.
8 De voorzieningen op de boerderij voor plaatsing van een boerderij tank
laten nog veel te wensen over.
9 De ingebruikneming van een boerderij tank vereist allereerst een uitvoe
rig overleg tussen melkleverancier en -afnemer.
10 Welke melkmethode en welk type boerderij tank de veehouder het beste
zal kunnen toepassen is bovenal een probleem van bedrijfsorganisatorische
aard. Met een doelmatige voorlichting en raadpleging van technische, ar
beidskundige en economische gegevens zal geval voor geval een juiste op
lossing moeten worden gezocht.
11 Geen enkele van de verschillende uitvoeringen van boerderij tanks heeft
frappante voordelen boven de andere. Men zal daarom steeds alle grote en
kleine voor- en nadelen tegen elkaar moeten afwegen om tot een keuze te
komen.
12 De arbeidsbehoefte voor de reiniging van een boerderij tank varieert
van enkele tientallen seconden bij een wasautomaat tot 15 à 20 minuten
bij handwerk. Juist gekozen reinigings- en ontsmettingsmiddelen en mecha
nische reiniging leveren de beste resultaten op.
13 Bij diepgekoelde opslag en bewaring is een regelmatige controle van de
apparatuur noodzakelijk voor het voorkomen van moeilijkheden.
14 Tankwagenvervoer biedt goede rationalisatiemogelijkheden en eist gron
dige voorstudie. Tankwagens met meet- en monsternameapparatuur, waarvan
de ontwikkeling nog aan de gang is, verdienen de voorkeur.
15 Diepkoelen van melk in boerderij tanks en tankwagenvervoer bieden aan
de veehouderij en de zuivelindustrie mogelijkheden tot rationalisatie en
vereisen een andere, uitgebreider organisatorische aanpak door de betref
fende melkafnemersorganisatie. Hierbij is binnen een bepaalde organisato
rische eenheid wederzijds overleg nodig tussen veehouder, vervoerder en
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afnemer. Overleg in breder verband met andere soortgelijke organisaties is
eveneens zeer gewenst.
16 Reeds gepubliceerde en nog te publiceren aanbevelingen voor boerderij
tanks en'tankwagens, de verstrekking van richtlijnen voor bouw en inrich
ting van melklokalen, de publikatie van beproevingsrapporten van boerde
rij tanks en de resultaten die de in 1965 ingezette zeven proefobjecten
zullen opleveren, dit alles zal kunnen bijdragen tot een gunstige ontwik
keling van de overgang van bus op tank.

Fig.20 Nog altijd de kortste en eenvoudigste weg van producent naar con
sument zonder bacteriologische en chemisch-fysische achteruitgang
van de melkkwaliteit

Foto Ministerie van Landb. & Visserij
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