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N, P. Madsen, Statens jordbrugstekniske Forsøg 

Anvendelse af recorderbeholdere ved ydelseskontrol giver mulighed for en ret nøjagtig be-
stemmelse 
- af mælkemængde, såfremt recorderbeholdernes rumfang og skala korresponderer til en 

vægtfylde på 1.051, kg/l. 
- af fedtindhold, såfremt mælken i recorderbeholderen blandes ved luftindslip gennem prøve-

udtagningshanen, enten under eller efter malkningen. Under malkningen kontinuerligt. Efter 
malkningen enten i 1 sek. pr. kg mælk d lo r i 10 og 15 sek. ved mælkemængder hhv. under og 
over 10 kg. 

Indledning 
Udbredelse af malkeanlæg med recorderbe-

holdere i malkestalde har naturligt medført inter-
esse for også at anvende disse ved ydelseskon-
trollens gennemførelse. På den baggrund er efter 
anmodning fra Udvalget for kontrolvirksomhe-
den gennemført en undersøgelse over recorder-
beholderes anvendelighed ved ydelseskontrol. 

I nærværende medd. er givet undersøgelsens 
generelle resultater m.h.t. bestemmelse af mæl-
kemængde og fedtindhold samt brugsmæssige 
forhold. I en rapp. fra Statens jordbrugstekniske 
Forsøg gives desuden en beskrivelse af og spe-
cielle resultater for de forskellige recorderbehol-
dere. 

g metode 
igelsen har de på det danske marked 

¥ CVlWiiUW recorderbeholdere været inddraget. 
Disse omfatter Alfa-Laval, Fullwood, Manus (2 
typer), Miele, S AC (3 typer) og Strangko Da-
ri-Kool. 

Recorderbeholderne er undersøgt laborato-
riemæssigt på Bygholm øg under praktisk anven-
delse i malkestalden på Trollesminde. 

Ved den 1 abo rat orie mæ s s ige undersøgelse er 
undersøgt de enkelte beholderes rumindhold i 
forhold til skala-visning samt tekniske specifika-
tioner. For hvert fabrikat er undersøgt et antal for 
at få et skøn over beholdernes ensartethed. 



Ved praktisk anvendelse er undersøgt nøjag-
tigheden ved bestemmelse af mælkemængde 
(ro e ken fiæ t pa b ' -holdene . i V ala oy ef-
ter tømt ud og vejet; og 'orbold. de" nd . 'rke 
he.pa. Endvidea e r undet..og; fotskellige metc 
der til opblanding ? f mælken tør udtagning af 
mælkepreve til fedtbe"- tc mmejsc (kontrolpi øve et 
udtaget enten fr^ rnvko-scope tlb* kon'iol 
spand) Endelig er undersøgt bla'>d"ngi metoder-
ne - indflydelse ni: fedt^yretallei sann ane re 
brug ,mæv-ji>e foihold. 

Fig. L Vægtfyldens afhængighed af aflæsningstids-
punkt. 

P t \ nlHU » <>g dKkuMSif-n 
Mælkemængde. Bestemmelse af mælkemæng-

de i recorderbeholdere sker på rumfangsbasis. 
For at få mængden udtrykt i vægtenheder er det 
nøevendigt ar k tnde «egJyldc-j af t iyudmah' t 
mælk i recorderbeholdere. På basis af de på be-
holdei neA cka'a afhente mælkemængde* korrige-
ret til iite r og de tilsvaiendc vægte L,r der fundet de 
i tabel 1 viste vægtfylder. 

Tabel 1, Vægtfylde af nyudmalket mælk I recorderbehol-
dere 

Vægtfylde, kg/l 

Mælk, kg 
Antal 

bestem. X s 

g 5 36 1.060 0.037 
6 - 1 0 529 1.052 0.024 

11 - 15 195 1.048 0.020 
g 16 17 1.037 0.018 

Total 777 1.051 0.024 

Vægtfylden i luftfri mælk ved 15° C regnes 
normalt for at være 1.032. I luftholdig og varm 
mælk skulle den være lavere. En årsag til, at den 
fundne vægtfylde derimod er højere, er skum-
mængden. Denne indeholder en vis mængde 
mælk, som ikke kommer med ved aflæsningen -
fordi denne foretages dels i skillelinien mellem 
mælk og skum og dels af praktiske grunde umid-
delbart efter malkningens afslutning, hvor 
skummængden endnu ikke er færdigfaldet/-dræ-
net - jvf. fig. 1. 

Skummængden afhænger i øvrigt af placerin-
gen af recorderbeholdernes mælkeindløb, af luf-

tindtaget i centralstykket samt af mælkemæng-
den. En stor mælkemængde oppebærer forhold-
svis mindre skum end en lille mælkemængde. 
De u. ' f ål V £ e n hi . e i væp-{\ u h n i i V ! ; f; l-|«-r 
(signifikant) med stigende mælkemængde. 

Da der ikke er signifikant forskel i vægtfylde 
b'ndei fer de forskellige »ecordeibeholdere ved 
samme brug og udformning og da forskellen in-
den for området, hvoi de fleste mælkemængder 
ligger, ikke er stor, kan de" regnes med, at vægt-
fylden af nyudmalket mælk i recorderbeholdere 
e*-1.051. og at det er uen vægtfylde, som recor-
derbeholdere skaJ justeres efter ved hjælp af 
vand, 

Recorderbeholdernes skala er oftest fremstillet 
i henhold til en vægtfylde på 1.03 og ophængt/ju-
steret således, at 9,7 kg vand i beholderne svarer 
til en skalaværdi på 10 kg. I tabel 2 er vist de 
observerede afvigelser ved denne justering samt 
de mindst mulige afvigelser, der kan opnås, når 
skala og rumfang korresponderer til den fundne 
vægtfylde på 1.051. 

For de observerede afvigelser er der signifikant 
forskel mellem beholdere. Dette beror på unøjag-
tigheder ved fremstillingen, så skala og r u m f a n g -
specielt i bund og top - ikke korresponderer. For 
både de observerede og de mindst mulige afvigel-
ser er der signifikant forskel mellem mælke-
mængder. men således, at totalgennemsnittet af 
afvigelserne er 0 for de mindst mulige mod -i-30 g 
for de observerede. D.v.s., at køer, der årligt 
giver 6000 kg mælk i gennemsnit noteres for 180 
kg for lidt i ydelsesregnskabet. Spredningerne er 
udtryk for nøjagtigheden, hvormed mælkemæng-
den kan bestemmes. 



Tabel 2. Observerede og mindst mulige afvigelser (mælk rec, -=- vægt). 
Observerede Mindst mulige 

g/kg % afv. S g/kg % afv. S 

Mælkemængde X s — 5% ± 10% X s ± 5% ± 10% 

g 5 - 2 8 37 72 97 - 7 33 92 97 
6 - 1 0 - 3 2 24 77 99 - 1 21 98 99 

11 - 15 - 2 5 24 87 100 4 19 96 100 
S 16 - 5 22 94 100 14 17 100 100 

Total - 3 0 25 80 99 0 22 97 99 

Fedtindhold. Før udtagning af mælkeprøve til 
fedtbestemmelse skal mælken blandes for at få en 
repræsentativ prøve. Blandingen foretages før 
vacuumudligning ved luftindslip gennem prøve-
udtagnings hanen, så luften bobler op gennem 
mælken og skaber bevægelse i denne. 

For at finde frem til den eller de bedst egnede 
blandingsmetoder er der foretaget en række un-
dersøgelser, hvor forekommende mælkeydelser 
(med fedtindhold, S DM) ved forskelligt luft-
indslip (0,7-3,31/sek.) er blandet i tider såvel uaf-
mjpi qfbænsig af mælkemængde (ivf. tabel 4). 
Desuden blanding under malkningen ved konti-
nuerligt luftindslip på 0.07 1/sek. 

Ved en multipel lineær regressionsanalyse, 
hvor ingen blanding er udeladt, er fundet (jvf. 
tabel 3), at afvigelser i fedt % (kontrol recorder) 
afhænger af mælkemængde, Mandetid og fedtind-
hold, men derimod ikke af luftindslippets størrel-
se. Endvidere at fedtindholdet har en forholdsvis 
lille indflydelse på afvigelsernes størrelse. R2 sti-

ger kun fra 12,5 til 13,1%, når indvirkningen af 
både mælkemængde og blandetid er medtaget. 

Tabel 3. Sammenhæng mellem afvigelse I fedt % (kontrol 
-r recorder, pct.enh.) og hhv. mælkemængde, blandetid, 
fedtindhold og luftindslip. 

part. R2, % 
Uafli. faktorer reg. koeff. kumul. 

Mælkemængde, kg 0.013*** 10.6 
Blandetid, sek. - 0.003*** 12.5 
Fedtindhold, % 0.013** 13.1 
Luftindslip, 1/sek. - 0,002 13.1 

I tabel 4 er anført resultaterne for de undersøgte 
blandingsmetoder for undersøgelsesmaterialet 
(enkeltprøver) opdelt i mælkemængder under og 
over 10 kg. 

Det ses af tabel 4, at blanding skal foretages, og 
at blanding i 5 og 10 sek. samt % sek./kg mælk 
ikke er tilstrækkelig ved store mælkemængder. 
Endvidere at afvigelserne i fedt % uanset mælke-

Tabel 4. Afvigelse i fedt % (kontrol recorder, pct.enh.) ved forskellig blandingsmetode og mælkemængde. 
Mælk S 10 kg Mælk > 10 kg 

Blån- % afv. S % afv. £ 
dings- — ' ~ 
metode Ant. x s ± 0 . 1 ± 0 . 2 Ant. x s ± 0.1 ± 0.2 

0 sek. 226 1.38 0.84 
5 - 77 0.06 0.09 

10 - 73 0.03 0.11 
15 - 41 0.04 0.11 
20 - 102 0.02 0.14 
i/2 sek./kg 83 -0.01 0.15 
1 sek./kg 436 0.02 0.08 
Kont . 5 -0.01 0.03 

5 9 80 1.78 0.82 6 6 
65 92 45 0.22 0.29 33 62 
84 92 71 0.12 0.15 59 82 
59 95 39 0.02 0.10 64 95 
49 89 36 -0.02 0.11 61 92 
63 84 47 0.10 0.18 55 81 
82 97 99 0.02 0.07 85 99 

100 100 12 0.03 0.10 75 92 



m^ngcL er mi-es* ved blandi.-^, i i el /kg mælk 
og dernæst ved kontinuerlig og 15 sek. 

I tabe* 2 e- vi«t, at kun i 2.5 Vi af vaiwrionen i 
afvigelserne i fedt % kan forklatee vcci vat iu ion . 
h.'idc mælkemængde og H uidetid ^tørrelsen p:> 
de konstaterede afvigelse! og de Usv.irende 
sd ednihgcr b e i c derfor pa andir fir <i hold - ho-
vedsagelig d e r ikke elimmerbaie usikkcihee ba-
de v<_dprøv^uolagning ogledtbestenime.be I øv 
rigt vil afvigelserne ved gentagne kontrolleringer 
bHvi siUt* o>r kun i ndraa<v godt i00 > mb ' på 
laktationsbasis for de bedste blandingsmetoder. 

t«ib$yeiaL Ved iufiiniibJamikg og mekanisk 
bearbejdning af især ko varm mælk kan der fore-
komme en sugning i mælkens fedts>letal Foi at 
undersøge om de enkelte recorderbenolderes for-
skelligartede mælkeindløb og om de forskellige 
blandingsmetodei påvirker fedtsyretaliet, er der 
foretaget en række syretalsanalyser. Disse viste 
imidlertid ikke nogen sikker ændring i fedtsyre-
taliet, hverken m.h.t . forskel i mælkeindløb eller i 
blandingsmetode. 

Andre forhold. Ved den praktiske anvendelse 
indgik alle recorderbeholderne i den automatiske 
rengøringsproces. Det blev fundet, at overgange 
mellem beholder eller rør og gummidele samt 
prøveudtagningshane ikke herved kan holdes til-
fredsstillende rene, men må rengøres manuelt. 

Betjeningen af recorderbeholderne forekom 
lettest, når åbning og lukning for hhv. vaeuum og 
afløb sker med et enkelt greb og afløbet automa-
tisk spærres, når tømningen er afsluttet. I så til-
fælde er tømmetiden mindre væsentlig, idet mal-
keren ikke skal vente, medens mælken tømmes 
ud. 

Indenfor hvert fabrikat er der fundet ret store 
afvigelser med hensyn til rumindhold i forhold til 
skala. V.c bchuide'e oør d a r c i ivont oliere» og 
justeres før de evt. anvendes ved ydelseskontrol. 

Skalainddeling, talstørrelse samt stregtykkelse 
er afgørende for bekvem aflæsning af mælke-
mængde Høcie Au " d ' ynde ty lehgt tal og 
sti ege- fandtes Lit^si fa i .læ e Skalaen bor ha\ ° 
mængd eangi ve Ise for hvert kg samt stregindde-
ling for hver 200 g. 

Luftindslippet til blanding af mælken bør ikke 
være større end ca. 3 l/sek. for at undgå, at mælk 
fra næsten fyldte recorderbeholdere under blan-
dingen suges over i vacuumledningen. 

Ved kontinuerlig blanding af mælken under 
malkning kan der være problemer med at foretage 
en sikker aflæsning af mælkemængden, idet skil-
lelinien mellem mælk og «kuir ikke ei i ro 

Afslutning 
For anvendelse af recorderbeholdere ved ydel-

se skontrol må skala og rumindhold ved fabrikati-
onen bringes i god overensstemmelse og helst 
være forsynet med to diamentralt placerede ska-
laer, hvorved nøjagtig opsætning og løbende 
kontrol med justeringen let kan foretages. Endvi-
dere bør mælkeindløbet være udformet ens og 
helst tangentialt. 

Recorderbeholdernes prøveudtagningsudstyr 
bør gennemgående være mere standardiseret, so-
lidt og brugervenligt. Prøveudtagningsudstyret 
muliggør snarere udtagelse af lige end proporti-
onalt store mælkeprøver. Afvigelser herved som 
følge af forskel i fedtindhold mellem aften- og 
morgenmælk vil være at samme størrelsesorden, 
som angivet i medd. nr. 200 fra Statens Husdyr-
brugsforsøg. 
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