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I. Inleiding
Op 5 juli 1967 Vs avonds en 6 juli d.a.v. Vs morgens werden in de door

loopmelkstal " de Veenkampen" behorend bij de proE;"fboerderij
te Wageningen metingen verricht.

11

de Ossekampen"

In deze melkstal werd ter vergelijking gemolken aan een hoge en een lage

melkleiding, waarbij de overige factoren zoveel mogelijk gelijk zijn gehouden.
In beide gevallen werd het drukvcrloop gemeten bij de vacuümpomp, aan beide
einden van de melkleiding en in de korte melk- en pulsatieslang. Aan alle

gebruikte pulsators zijn metingen verricht om het drukverloop te bepalen.
Verder zijn de metingen t.a.v. de ponpcapaciteit, de werking van de

regulateurs en de vacuümmeters op 16 november 1967 herhaald en de hoeveelheid

lucht gemeten die door de klauw v1ordt ingelaten.

Uit de resultaten zijn conclusies getrokken ten aanzien van de verschillen

in het drukverloop die optreden tijdens het melken met de hoge en de lage

melkleiding. Eveneens werd de doelmatigheid van de gebruikte leidingdiameter
en een oordeel over de andere onderdelen in de beschouwing betrokken.

II. De Installaties
A. Gemeenschappelijk:
Type

Vacuümpomp

Vacuümleiding

eenleiding; pulsator op melkleiding aangesloten.
Alfa - Laval type 30 (350 Nl/min bij 650 t/min);
1

11

(niet gebruikt bij proef);

Regulateur(s)

veerregulateurs van Fontein;

Pulsators

alternatief werkend van Fontein.

Tepelvoering

Fontein F 3 (met ringen op de hoge kop);

Spoelsysteem

merk Fontein, doorzuigen d.m.v. vacuüm in spoel

Aantal melkstellen

Opvanggedeelte

4

Vast opgesteld ter hoogte van koestand;

vacuümtank 750 L met slnngnansluiting;

automaat die, na afs1,..1it,=-:n vacuüm, het spoel
water weer t(::rug laat lopen in retourleiding.

B. Hooggelegen melkleiding
Ingesteld vacuüm : 42 cm Hg

1 stuks plexiglas inw. diam 44 mm, 4 melkkranen,

300 cm lang,20 cm afloop.
St.640-15-17/11-'67
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C. Laaggelegen melkleiding
Ingesteld vacuüm : 35 cm Hg

2 stuks roestvast staal, inw. diam 34 mm, 2 x 2 kr'anen

300 cm lang, geen afloop.

Bijgaand schema geeft de onderlinge opstelling d8r verschillende onder

delen weer, alsmede een plattegrondje waaruit de nummering van de koestanden

blijkt, Bovenaan elke meetstrook verwijzen de pijlen naar de koestanden waar

op de geregistreerde momenten is gemolken. De nummers in cirkeltjes verwijzen

naar de meetpunten voor het drukverloop. Op de meetstroken wordt vermeld of op
de hoge of de lage melkleiding werd gemolken.

III.Uitvoering van de metingen
Ter plaatse van de meetpunten zijn, zo dicht mcgelijk bij het betreffende

leidinggedeelte en eventueel met behulp van T-stukken, drukopnemers aange

bracht welke langs elektrische weg het drukverloop overbrengen, De drukken
werden, om ook snelle wisselingen te kunnen volgen, opgenomen met elektro
nische meetapparatuur en door een snelle recorder op een papierstrook ge

registreerd, De bijgevoegde meetstroken zijn fotokopieën Van gedeelten van

deze papierstrook, De nummering van de meetlijnen correspondeert met de num

mering in de cirkels van de meetpunten op het schema en kunnen als volgt wor
den omschreven:

1 • Druk verloop bij vacuümpomp.
2.

3.
4,

Drukverloop in dode eind van de melkleiding.

Drukverloop in vacuümtank.

Drukverloop in korte melkslang bij koestand 1 •

5. Drukverloop in korte pulsatieslang bij koestand 1.

Zowel Vs avonds als Vs morgens zijn metingen verricht aan zowel de

lage als de hoge leiding.

De drukverlopen van alle pulsators (droog lopend) met elkaar vergeleken.

De capaciteit van de vacuümpomp alsmede de werking van de regulateurs

is bij verschillende vacuümhoogtes gemeten d.m.v. een zgn. doorstroommeter.
IV.Resultaten van de metingen
A. Drukverloop:

Meetstrook 1 t/m 4 (lage leiding� 's�avonds).

Van de vacufimpomp tot het verste van de vacullmtank verwijderde punt in de

melkleiding wordt het vacuUm in vrijwel alle vocr·komende situati8s

-4gehandhaafd op een vacutlm van 35 cm Bg. In het rechter gedeelte van meetstrook
2 is bij het aansluiten van het doorgemeten melkstel bij koestand 1 kennelijk

zeer veel lucht gezogen, zodat het vacutlm in de install ti8 1 cm Hg daalde bij

de vacutlmpomp en 2 cm Hg in beide einden van de melkleiding. Hierna steeg het

vacuUm in 12 seconden weer tot 35 cm Hg om daarna weer een kleine val van� cm
Hg te maken bij afnemen van het melkstel bij kocstr-.r.c1 2.
Dergelijke zeer geringe reacties herhalen zich telkens bij afnemen en aan

sluiten.

Het maximale vacutir'.l in de korte melkslang schommelt bij 35 cm Hg in de

melkleiding tusscm 35 en 37 cm Hg, terwij 1 de schommelingen tussen maximaal

en minimaal vacutlm; afhankelijk van de melkstroom, kunnen oplopen tot 12 cm Hg.
Gesteld mag worden, dat in deze installatie met een ZE•er co!lstant vacuUm wordt
gemolken, nagenoeg gelijk aan het ingestelde vacutlm van 35 cm Hg.

Meetstrook 5 t/m 8 (hoge leiding,

9

s-avonds)

Ook hier wordt het vacuUm in het vaste leidingsysteem op gelijk niveau

gehandhaafd

op het hoger ingestelde racutlm van 42 cm Hg. Het afvallen dat in

het rechtergedeelte van meetstrook 6 is geregistreerd heeft een vacui!imverlies

van 2 cm in de melkleiding tot gevo1g gehad, terwijl het vacutlm bij d�o;p'°
tot 37,5 cm Hg daalde.;

Het maximale vacutlm in de korte melkslang schommelde gedurende de geregelde
1

melkstroom tussen 34,5 en 38,5 cm Hg. Het verschil tussen maximum- en minimum

vacutlm bedroeg 10 - 15 cm Hg, afhankelijk van de grootte van de melkstroom.

Bij aansluiten en enige tijd voor het afnemen trad een feitelijk vacuUm van

41 of 42 cm Hg op. De VE:rliezen in de melkslang belopen hier 3 - 7 cm Hg.
Meetstrook 9 en 10

(lage leiding, 's-morgens)

Het drukverloop in het vaste leidingsystee::m en het drukverloop in de korte

melkslang vertoont een overeenkomstig beeld als de :wond tevoren.
Meetstrook 11 t/m 14

(hoge leiding,

9

s-morgens)

Ook hier hebben zich in vergelijking m8t de avondmeting geen bijzond�re

situatiEs voorgedaan.

De pulsator welke tijdens het melken is gem,Jten vertoonde een regelmatige

opbouw en een zuig-persslagverhouding van ongeveer 1 : 1. De afwijking hiervan
treedt in tegengestelde zin op wanneer men de beide kanten van de alternatieve
pulsator met elkaar vergelijkt. Dit is mogelijk bij vergelijking van meet

strook 10 en 14, De dubbele pulsatieslang is tussen d2ze beide metingen

namelijk omgedraaid.

Beschouwt men de duur van de zuigslag t.o.v. de pulsatiecyclus dun is

deze halverwege het ingestelde vacutlm resp. 45 en 55 % en op 12,5 cm Hg er

a

beneden, resp. 39 en 48 %. Een vrij aanzienlijke variatie die de andere pulsatoren niet

in deze mate vertoonden,

Voor het overige bleken alle onderdelen van de installatie aan de te
stellen eisen te voldoen. Eên vacutlmmeter wees op het laatst ongeveer 1,5 cm Hg
te laag aan,

V. Conclusies
lis

In het vaste leidingsysteem kwamen geen noemenswaardige drukverliezen voor,

Bij deze lengte is de toegepaste diameter van de melkleiding
voldoende, zowcl bij de hoge als de lage leiding,
Het drukverlies in de melkslang was bij de lage leiding nihil, De luchtinlaat in de klauw zal hier waarschijnlijk kunnen vervallen, wat ook de capaciteit van de melkleiding, vooral bij grotere lengtes, ten goede kan komen,
Het drukverlies in de melkslang bedroeg bij de hoge leiding 3 - 7 cm He
afhankelijk van de melksnelheid van de betreffende koe,
Deze waarden mogen niet hoger worden, zodat de luchtinlaat van 17 Nl/min,
door de klauw doeltreffend kan worden genoemd,
In de duur van de zuigslag van de pulsators zit tot 10 % variatie,
Overeenkomstig de mening van de meïikers mogen deze als onregelmatig

lopend worden beschouwd,

Bij de laaggelegen meikleiding werd gemolken met een constant vacutim gelijk
aan het ingestelde vaculm van 35 cm Hg.
Bij de hooggelegen melkleiding werd menigmaal gemolken met een 3 - 7 cm
lager vaculm dan het ingestelde vaculim van 42 cm. Aan begin en eind van het

melken drong dit vacutlm altijd door tot in de korte melkslang.
De vacutimtank voorkomt al te grote dalingen van het vacuüm bij
vallen.

Anderzijds duurt het echter vrij lang voordat het vacuüm

zich heeft hersteld.

Wageningen,

af-

augustus 1967
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