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Druppelsystemen worden niet alleen gebruikt in inkjetprinters, maar
ook in apparatuur voor medische analyse en bij de productie van
displays. Met behulp van een mechatronische ontwerpaanpak en
microsysteemtechnologie kunnen zulke systemen betrouwbaarder,
robuuster en accurater worden.
“De belangrijkste reden om dit onderzoek uit te voeren is om microfluidic jet systems
betrouwbaarder, robuuster en accurater te maken. Als je bij het printen van een billboard
een paar druppels mist, is dat geen ramp. Niemand ziet het verschil. Maar als je bij DNAonderzoek of medische en biochemische tests een druppel tracervloeistof mist, zijn de
onderzoeksresultaten waardeloos”, zegt Jan van Eijk, hoogleraar Advanced Mechatronics
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druppelvorming veroorzaakt, is in de meeste gevallen hetzij

geworden van de begeleidingscommissie. “Het gebruik van
inkjettechnologie in andere toepassingen dan het
professioneel printen van documenten of grafische kunst
staat nog in de kinderschoenen”, zegt Marcel Slot,
afdelingshoofd Research van Océ Research & Development.
“Er is een flinke gezamenlijke inspanning vereist om het
grootste probleem op te lossen: het extreem vergroten van
de betrouwbaarheid van de printkoppen.” Zoals de meeste
belangrijke spelers op het gebied van professionele
printsystemen heeft ook Océ een eigen onderzoeksIndustriële toepassing: soldeerdruppels van 100 micron, aangebracht door middel van inkjettechnologie

programma. “Over twintig jaar verwachten we dat deze
technologie ook op heel andere gebieden wordt toegepast,

het project samengebracht: microfluidics, -mechanica en -
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Jan van Eijk: “Door de kennis en ervaring op het gebied van
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verificatie om het beoogde doel te bereiken. “Geholpen door
en samen met de bedrijven die lid zijn van de
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Technische Universiteit Delft, Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek &

sensorfunctionaliteit kunnen integreren in een bestaande
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printkop en aantonen dat het werkt.”

Prof. dr. ir. Jan van Eijk, hoogleraar Advanced Mechatronics

Jan van Eijk werkt graag samen met het bedrijfsleven aan dit
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onderzoek: “Aan het eind van het project hoop ik dat er meer
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samenwerking en een netwerk is ontstaan op het gebied van
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microfluidic jettechnologie. Dat zou de innovatie in
Nederland op dit gebied op een hoger plan brengen.”
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Voor een deel is het dit idee van open innovatie dat het
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project voor Océ Technologies aantrekkelijk maakt. Het
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bedrijf is vanaf het begin bij het onderzoek betrokken en lid

goede komen, verwacht Marcel Slot. “We hopen dat we na afloop
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van dit IOP-project de opgedane kennis kunnen gebruiken om
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onze printkoppen een factor honderd betrouwbaarder te maken.
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Om dat doel te bereiken steken we tijd en energie in dit project.
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We zullen graag printkoppen beschikbaar stellen om de nieuwe
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technologie te testen en te evalueren.”
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printkoppen zal hun betrouwbaarheid en voorspelbaarheid ten
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Een ander actief lid van de begeleidingscommissie is Frits
Dijksman, onderzoeker bij de Health Care Devices &
Instrumentation Group van Philips Research. “Inkjettechnologie
is bijzonder veelbelovend voor toekomstige producten van

Het innovatiegerichte onderzoeksprogramma (IOP) op het gebied
van precisietechnologie stimuleert wetenschappelijk onderzoek bij
universiteiten dat inspeelt op de langetermijnbehoeften van het
bedrijfsleven. Op deze manier wil de Nederlandse overheid de
onderzoekswereld toegankelijker maken voor het bedrijfsleven en
de contacten tussen beide verbeteren en intensiveren. Het IOP
Precisietechnologie kent drie thema's: (1) systeemgericht ontwerpen,
(2) meet- en fabricagetechnieken en (3) microsysteemtechnologie.
Industriële toepassing: weerstand van geleidende polymeer, geprint met inkjettechnologie
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weten dat de printkop de juiste actie heeft uitgevoerd - is iets

Telefoon 070 373 52 77

dat nu nog ontbreekt. “Zo lang we geen gesloten systeem
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gebieden, bijvoorbeeld om RFID-tags op verpakkingen te
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printen of om beeldschermen te produceren.”Voor Frits
Dijksman is het IOP-project geslaagd als de benodigde

In opdracht van

informatie daadwerkelijk van de printkop beschikbaar komt,
liefst tegen een zo laag mogelijke prijs per spuitmondje. Zijn
inbreng in het project is niet alleen zijn technische expertise en
ervaring maar ook zijn kennis van bepaalde
toepassingsgebieden. “Als je bijvoorbeeld zo’n gesloten systeem
ontwikkelt voor een medische toepassing, moet je meteen
rekening houden met het goedkeuringsproces waar je product
in een later stadium doorheen moet. Die kennis hebben we en
dragen we graag over.”

Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld,
kan SenterNovem geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele
fouten. Bij publicaties van SenterNovem die informeren over subsidieregeling
en geldt dat de beoordeling van subsidieaanvragen uitsluitend plaatsvindt
aan de hand van de officiële publicatie van het besluit in de Staatscourant.
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