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Tetra Paks Tekniska Förening

Preliminärt program - förslag på kommande aktiviteter
Precise Biometrics Ideon
C-Technologies Ideon
Vomb vattenverk
Dagstidningstryckeri
Print-on-demand tryckeri
Onkologen
Röntgenavdelningen
Kockums
Astra Zeneca
Anoto
Snickeri / Möbelsnickeri
Sjukhuset - driftscentralen, elkraft och VVS
MTA (medicinstekniska avdelningen) vid Lunds universitetsjukhus.
Miniatyr motor mässa
Jan.Jakobsson

Flygmuseum Ängelholm

Ny medlem
Maila, så jag får rätt person i registret. För er som inte kan ta emot tidningen via mail, ange er adress!

Utveckla föreningen!
Du är välkommen med nya förslag på aktiviteter. Du är även välkommen med tidningsurklipp, vitsar,
klur, egna artiklar och ideer. Allt bör handla om teknik. Du är även välkommen i arbetsgruppen.

Klur
Förra uppgiften:
Om jag delar upp mina får i grupper med 2,3,4,5 eller 6 i varje grupp, så blir
det alltid ett får över. Men om jag delar in fåren i grupper med 7 i varje, så
blir det inget får över. Hur många får har jag?
Svar: Det är en "rolig" fråga. Lösningen tar nog lite tid om man inte har tur
och provar sig fram och hittar svaret snabbt. Inom matematiken finns ett
område som kallas moduloräkning där dessa typer av frågor behandlas. Om vi tar
det från "grunden" finner vi att för att få 1 som "rest" vid en "division"
inträffar det om vi tar ett tal som går jämnt ut (med det tal som finns i nämnaren) och lägger till ett. Vi delar upp i primfaktorer för att få ett tal som
är jämnt delbart med 2, 3 ,4, 5 och 6 2=2 3=3 4=2*2 5=5 6=2*3 0ch får talet
2*2*3*5 som då blir jämnt delbart med 2, 3, 4, 5 och 6 Nu är alltså talet
2*2*3*5 +1 det tal som ger 1 som rest för 2, 3, 4, 5, och 6. Detta nya tal ska
nu vara jämnt delbart med 7 samt även ha föregående egenskaper dvs talet har
formen a*2*2*3*5 + 1 . Nu kommer vi till att bara tänka i grupper av 7 (kallas
även då modulo 7) a*60 +1 motsvaras av a*4 +1 då 7*8=56 och det blir 4 kvar
till 60. a*4 +1 ska bli "en grupp om 7". 5*4 +1 är en "grupp av 7" dvs a=5 Nu
är vi klara. Talet är 5*2*2*3*5 + 1 dvs 301.

De svar jag har fått in är inte 301, men däremot 121, 241 och 721. De två förstnämnda är inte delbara
med 7, vilket ju var vitsen. 721 funkar. Det är Geroge Mikhail och Lars-Åke Wejheden som har kommit
fram till det.
Nu till nästa uppgift, som handlar om att klura ut vad skylten
innebär eller betyder (det var den som var omnämnd i tävlingen i
förra numret). Den är vanlig och sätts ihop med små plattor, ca 15
x 40 mm, som går att kombinera en hel del. De två exemplen
visar två ytterligheter, men det finns förmodligen ännu fler kombinationer. Jag har dock inte lagt märke till fler. Det är således
vissa teman som kommer igen i skyltarna. Väl sammansatt ändrar
man i regel inte skylten igen. Förmodligen är det guleloxerad aluminium. De skyltar jag har sett sitter tillsammans med något
elektriskt: förmodligen är detta avsikten.
Kommer du på vad det kan vara, hör av dig till Stefan Jeppsson.
Deadline är den 15 nov

Studiebesöket den 8 okt hos DCM data
Det var Mattias som var vänlig att berätta om
företaget och visa oss runt.
DCM data startade 1991 och sysslade med att
kopiera videoband.
Det man gör nu är att pressa CD:n, som kan
innehålla musik, datorprogram eller DVD.
Man har egen inspelningsstudio, men har inte
specialiserat sig på att skapa musik eller arrangera
skådespelare.
Företaget har ca 200 anställda i Skandinavien.
Antalet DVD fördubblas varje år, medan musikCD minskar för varje år.
Lönsamheten för att pressa CD:n går vid 300
ex. Då är man nere i 15 kr/CD, vilket inkluderar
tryck på skivan, tryck på kartong och paketering i
plastask.
Vid större antal (flera tusen) kan man komma
ner i 1:50 per CD.
Då man får en order, låter man AutoDev i Fosie
kontrollera kvalitén på originalet.
Tillverkningen går till så, att man först gör en
glasmaster. På denna läggs lack, i vilken spåren
bränns in. På lacken läggs silverånga.
På detta läggs flera lager nickel. Då nickellagret
är ca 1 mm tjockt, dras det av. Detta nickel-lager är
en platta, en negativ avgjutning av spåren, som är
brända i lacken.
På denna nickelplatta kan man pressa 1000 10 000 CD:n (av polykarbonat).
Maskinerna pressar en CD var fjärde sekund.
Maskinen har 15 tons tryck, vilket gör att plasten
stelnar direkt mot nickelplattan.
På plastskivan läggs silverånga. Silver reflekterar de flesta ljusvågor och är lämpliga för de flesta
CD-spelare.
Guld är mer hållbart, men dyrare och används
för arkiv. Guld reflekterar inte alla ljusvågor. Man
kan t o m ha en svart beläggning, som förekommer
i vissa dataspel, men här krävs extra känsliga CDspelare (även svart färg reflekterar en aning ljus).
Maskinerna kontrollerar kvalitén av den pressade DN:n. Om ett spår inte är helt perfekt, kasse-

rar maskinen CD:n.
Då vi var i hallen, startade 3-skiftet. Maskinerna kasserade 25 % av CD:na, eftersom maskinerna inte
var riktigt genomvarma.
Då de var riktigt genomvarma var det mindre spill, förklarade Mattias. Kasserade CD:n kasseras miljövänligt: silvret skiljs av.
DCM tillverkar sina egna maskiner, som pressar CD, DVD och datorprogram.
Mattias förklarade även hur en brännbar CD är uppbyggd (man bränner CD då antalet är för litet för att
ge lönsamhet genom pressning). Den innehåller en trögflytande vätska, som stelnar vid bränningen. Då
man började med brännbara CD:n, kunde vätskan bara vara en guldförening.
I processen gick de godkända CD-skivorna till tryckning: screen eller offset. Man tryckte med plast,
som härdades med UV-ljus. Det fanns inga lösningsmedel i tillverkningsprocessen. Även här kontrolleras
kvalitén automatiskt: är det bara ett pixel fel i trycket, kasseras CD:n. Även här sker uppdelning för det ska
vara miljövänligt: först skiljs trycket av, sedan silvret.
Den tryckta kartongen, som läggs i asken, beställes hos ett tryckeri. En maskin lägger kartongen i asken,
sätter ihop asken och lägger i CD:n.
Man jobbar i 3-skift: nu tre månader innan jul arbetar man även lördag och söndag. 50 - 60 % av årets
musikskivor säljs okt - dec.
Det går att få in 220 minuter på en musikskiva, men då kallas den inte CD (förmodligen kallas den då
bara digital musikskiva). För att få kallas CD måste det vara ett visst mellanrum mellan spåren (för att alla
CD-läsare ska klara av den).
Efter tillverkningen diskas glasskivan av. Man släpper ut 10 mg nickel i avloppen per år.
Mattias förklarade att Tetra Pak anlitar företaget. Förstod jag Mattias rätt, är det den interna utbildningen (byggnad 313) som anlitar DCM.
Tack Mattias för ett intressant besök!
Stefan

