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Utspädning av Processade 
Restprodukter

Läst värde X Utspädning ..... mmol/dm³ från 25g prov=
mmol/dm³

från 
testmaskinens 
glukosvärde

=

Utspädning av 
restprodukten

mmol/dm³

BFF

mmol/dm³



Glukoslösningens 
koncentration i mmol

Det är inte troligt att du löste 25g av provet i 1dm³

MEN

Glukosmätningen antog att det var 1 dm³

SÅ

BFF

vi måste omvandla beräkningarna så de gäller 1 dm³

mmol/dm³ till en mmol lösning



Om du spätt ut restprodukten i 500 cm³ vatten = 0.5dm³
så blir

Uträkning av glukoslösningens 
koncentration i mmol

så blir
koncentrationen av glukos X 0.5 dm³ = ... mmol

Om du spätt ut restprodukten i 700 cm³ vatten = 0.7dm³
så blir

koncentrationen av glukos X 0.7dm³ = ... mmol

BFF

Restprodukten var utspädd i 300 cm³ vatten
Koncentrationen av glukos mättes till 23 

mmol/dm³

23 mmol/dm³ X 0.3dm³ = 6.9 mmol solution

Exempel:



Utvärdering av processen

Vi behöver veta:
Utspädningen av 25 g av restprodukten

Använd vattenvolym till 25 g
Vi behöver veta:

Vi måste ha:

Använd vattenvolym till 25 g

Testprovet - testområdet för glukos skall vara  
mellan

3.0 - 12.0 mmol/dm³

BFF
Du får:

3.0 - 12.0 mmol/dm³

Glukosens koncentration från

maskinen = mmol/dm³



Hur effektiv var din grupp?

Vi behöver ett standarduttryck för effektiviteten i glukosproduktionenVi behöver ett standarduttryck för effektiviteten i glukosproduktionen

Låt oss använda ........ mmol/100€

BFF

Du använde 120€ för att producera 20mmol glukos
(100/120€) X 20mmol = ......... mmol/100€

0.83 x 20 = 16.6 mmol/100€



Presentationen – anbud för kontraktet

Protokoll som föreslås av ert teamProtokoll som föreslås av ert team

Beräknad glukosproduktion

Kostnader som ingår i processen

Varför skall just ert företag erhålla kontraktet

Fler viktiga synpunkter som stöd för ert företag

Varje grupp får 4 minuter + frågetid BFF
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