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Årg 18
Tetra Paks Tekniska Förening

Styrelsemedlemmar
Stefan Jeppsson ordförande. Ansvarig utgivare. Håller i medlemsbladet och aktiviteter.
Gabor Eötvös kassör. Håller i medlemsregistret.
Torben Bohn sekreterare.
Christer Westesson revisor.
Sune Andersson suppleand.

Preliminärt program - förslag på kommande aktiviteter
Precise Biometrics Ideon
Print-on-demand tryckeri
Onkologen
Röntgenavdelningen
Kockums (vagntillverkning)
Astra Zeneca
Anoto
Sjukhuset - driftscentralen, elkraft och VVS
MTA (medicinstekniska avdelningen) vid Lunds universitetsjukhus.

Miniatyr motor mässa (Jan.Jakobsson)
Flygmuseum Ängelholm
Teknik på farfars vis (Helsingborg)
Koeningsegg
Sony Ericsson
Pågens
Örtofta sockerbruk
Löberöd glasbruk (A Sundberg)
Turning Torso
Dieselmotormuseum i Danmark (Torben)

Klur
Förra uppgiften handlade om EU-länder. Så här är lösningen:

Nu till något helt annat!
Ni som gått 13 dagar i produktionstekniker-kursen får inte svara, eftersom uppgifterna ingick
där, innan man fick sina diplom.
5+5+5=550. Lägg till en etta och få det rätt.
110+1110=19. Lägg till två ettor och få det rätt.
Ledtråd: tänk i annorlunda banor.
Svar senast den 15 nov till Stefan

Tips

Humor

En toalett i Houston.
Från utsidan ganska ”flashig”, men inte speciellt spektakulär

Vänta tills du kommer
in……..

Du vet att ingen från utsidan kan se in, men........

.......skulle du kunna utföra dina behov?

Besök hos astronimiföreningen, i samarbete med SIK, 12 okt
Vi höll till i aulan, Tekniska museet.
Bland föredragshållarna fanns Ella Carlsson, som studerar på rymdfartscentret i Kiruna, och ska
doktorera i ämnet marsresor.
På Mars fins en vulkan som är nästan tre gånger högre än Mount Everest. Anledningen till det är
att marken inte är uppsprucken i kontinenter, som på jorden, och att skorpan är tjockare.
Magman som skjuter på underifrån har ingenstans att ta vägen.

Man har också en klyfta djupare än Grand Canyon: lika lång som tvärs över USA och 7 km
djup.
Mars nordpol består av is, sydpol av koldioxid.
Man letar hela tiden efter vatten på planeten. Man finner bara tecken på att vatten fanns till helt
nyligen: man ser vattenerosion i sand. Sand kan inte vara så gammal yta. Man anar också att det
finns uppspruckna isblock i sanden, men man har inte analyserat dem än.
En hel del tornado finns på Mars, men eftersom lufttrycket är 1/1000 av jordens, gör de ingen
skada. Man har sett fördelen av dem: de borstar solcellerna på marsrobotarna rena.
Mars saknar magnetiska poler. Utan det finns det inget som hindrar att solvinden sveper med sig
atmosfären från Mars: man räknar med att 1 kg atmosfär försvinner varje sekund. Däremot har
Mars haft magnetiska poler nyligen: man har hittat magnetiserade bergarter, där de magnetiska
partiklarna stelnat i en viss riktning.

Mer humor
Mamma säger att jag är svartsjuk på Simon, men det är inte sant. Det är bara helt vanligt hat."
Ingrid, 8 år
"När jag slåss med min lillebror får jag inte slå tillbaka. Det gör jag inte heller. Jag biter istället."
Susanne, 7 år
"Jag tycker om att slå min syster. Inte medvetslös, bara så att hon förstår allvaret." Jörgen, 7 år
"Det är väldigt typiskt för föräldrarna att skylla på sina barn om det till exempel inträffar en
katastrof i lägenheten." Oliver, 6 år
"Tjejer har långt hår för att man ska kunna bli kär i dem." Gustav, 6 år
"Jämställdhet betyder att mamman och pappan producerar barnen tillsammans. Förr i tiden var det
bara mamman som födde upp barnet, medan pappan gick fram och tillbaka till banken." Anette, 7 år
"Jag ska bli nekrolog och visa hur vädret blir på TV." Joakim, 7 år
"Om lärarna också hade haft jobb så hade barnen inte haft någonstans att vara." Hanna, 7 år
"De vuxna kan äta så mycket godis de vill, vara uppe så länge de vill och sminka sig så mycket de vill.
Det hemska är ju att de inte vill det." Louise, 7 år
"Jag ska bli polis när jag blir stor. Då ska jag slå alla i huvudet med min batong, särskilt sura gamla
tanter som skäller på fotboll." Henning, 7 år
"Att vara ängel är ett typiskt kvinnoyrke." Louise 7 år
"Min hund är halvnorsk, men den är rätt fin i alla fall. Den förstår ganska mycket med tanke på hur
det kan vara om man är halvnorsk." Alex, 8 år

"I Belgien är alla husdjur grå. Eller så var det en svartvit tidning." Matilda, 7 år
"Jag vet att det finns rymdvarelser. E.T. och Roger Pontare och Raptur RX2. Men de är snälla."
Filip, 7 år

Besök på Kronetorps mölla den 14 okt

Det var Göran Hagman som hade vänligheten att visa oss runt.

Han berättade att det fanns fem möllor i Malmös närhet, varav fyra stubbamöllor. Det
behövdes så många för att förseatt Malmös bagerier med mjöl. En stubbamölla vrider hela
kroppen mot vinden (den står på en ”stubbe”). Kronetorps mölla är en holländare, där bara
toppen med vingarna vrids mot vinden. Den senare typen kunde göras större än den första.

Kroentorps mölla är uppförd utan ritningar. Man startade 1841. Man har tagit bland annat
drivved: man ser bitar av kalifornisk gran samt en spygatt i en bjälke. Vid Kronetorp fanns fyra
gravhögar: på en av dem placerades möllan. Göran skröt om att den är den största möllan i
Skåne: den har hundra kvadratmeter segel och vingarna är 10 meter långa. För att hålla möllan i
trim måste vingarna vridas runt ett kvarts varv varannan vecka, samtidigt som toppen vrids en
aning.
Med hjälp av vingarnas riktningar signalerade möllaren förr (innan det fann telefon) om det
var lönt att komma att få malt: stod en vinge rakt upp gick det bra att komma. Möllan har fyra
kvarnstenar. Möllaren tog av 5% av mjölet som betalning. Skulle det siktas, tog han ytterligare
5%. Han fick inte sälja mjölen han tog av: däremot kunde han baka eller föda upp djur på det.
Var inte första malningen bra, fick mjölet gå ett varv till genom stenarna.
Möllan går förvånansvärt tyst: kuggarna består av vitbok, som kan gå mot gjutjärnskugghjul.
Lagren måste smörjas; även toppen som ligger mot trä och metall måste smörjas för att kunna
vridas runt. En mjölare missade smörjning, varvid lagerhålet i träet började gjöda. Det var inte
större bekymmer än att man efter att ha stannat möllan vände på balken.

Axeln från vingarna växlas upp tre gånger till en axel som går lodrät genom möllan. Sedan
växlas det upp fyra gånger vid kvarnstenarna. Alla stenar i Sverige mal medsols.

Möllaren räknar att en vinge ska svepa förbi var tredje sekund. Gå kvarnen för fort, bromsas
den genom att man lägger mer tryck på stenarna och häller i mer mjöl. Stenarna var av italiensk
lava; senare ersatt av betong.

Det finns en broms på inkommande axel, men detta är mera en parkeringsbroms, eftersom
den är av trä och kan ta fyr om man bromsar för länge. Bromsen fungerar så, att den ligger som
en länk-kedja ett halvt varv runt ett hjul: den är självlåsande vid en rotationsriktning.
Räfflorna i stenarna huggs. Det håller ca tre veckor, sedan måste räfflorna huggas djupare.
Möllan malde mjöl till bagerierna så sent som till 1948, då hälsovårdsmyndigheterna
stoppade tillverkningen. Man malde djurfoder till 1961.

Tack Göran för ett trevligt och intressant besök!
Stefan

