SMART
TEKNOLOGI
KONSERVERING OG DESINFICERING

GLOBAL KONKURRENCE
Danske virksomheder konkurrerer på et globalt marked, hvor pris ofte er
afgørende for, hvilke produkter forbrugerne køber.
Produktionsomkostningerne i Danmark ofte er markant højere end i
mange andre lande, så er der risiko for, at danske produkter ikke kan
sælges, da de er dyrere end andre landes.
Svaret på den udfordring kan være automatisering af
produktionsprocesser, hvor maskiner og robotter overtager dyrt og
ensidigt manuelt arbejde.

VIDSTE DU AT…
•

Produktiviteten for danske virksomheder kan øges
med op til 25 % ved at automatisere produktionen

•

Der er op til 42 mia. kr. at spare ved at automatisere
dele af produktionen for danske virksomheder

Kilde: Teknologisk Institut

Danske produktionsvirksomheder er kendt for høj kvalitet og styring af
produktionsprocesser. En del af succesen hos den danske industri skyldes
blandt andet, at virksomhederne har udviklet innovative og fleksible
automationsløsninger, der kan optimere produktionen. Her er fejl og
produktionsstop en bekostelig affære, som derfor skal minimeres og
afhjælpes hurtigst muligt.
I dette forløb skal i arbejde med virksomhedsteknologier, hvor
automatikteknikeren spiller en centrale rolle i forhold til optimering af
produktionen og automationsprocessens funktion.

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL 7. – 10. KLASSETRIN

KONSERVERING OG
DESINFICERING
Når grøntsagsavlere skal håndtere den store mængde grøntsager,
som de får ved høsttid, er det en mulighed at konservere deres
grøntsager. Disse processer er mulige at indbygge i en
automationsenhed.

Når det konserverede produkt skal hældes på glas, er det vigtigt at
glassene er desinficerede, så der ikke kommer andre
mikroorganismer, som kan ødelægge produktet. Desinfektion handler
ikke kun om at forlænge holdbarheden på fødevarer, men også om
ikke at overføre bakterier til andre.
•

Undersøg hvordan du kan undgå, at der ikke kommer
fremmede mikroorganismer i dine påfyldningsglas. Kan du
finde flere metoder?

•

Test hvor effektive de forskellige måder på desinficering er ved
at pode på agar.
o Undersøg prøven i mikroskop efter nogle dage. Har
behandlingen virket efter hensigten?

•

Overvej hvordan du kan indsætte konservering og desinfektion
i jeres produktionslinje.

Der findes mange måder at konservere mad på.
•

Undersøg forskellige metoder til konservering og hvordan man
har gjort gennem tiden.

•

Beskriv på både makro- og mikroskopisk niveau, hvordan
madvarerne nedenfor er konserveret.

VIDSTE DU AT…

Et samarbejde mellem

og

•

Konservering er en metode til at hæmme mikroorganismers
mulighed for at ødelægge maden.

•

Desinficering er en metode til at fjerne og uskadeliggøre
sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

•

160.000 danskere bliver hvert år syge pga. madforgiftning

