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Solardam zonnecelonderzoek
ontvangt subsidie van 1 miljoen
buiten het bereik van afzonderlijk
werkende organisaties liggen. Zo
treffen de Light Management in
new Photovoltaic Materials (LMPV)
onderzoekers hun collega’s iedere
drie maanden om tijdens postersessies en presentaties kennis uit
te wisselen.
Met de AAA subsidie gaan de
onderzoekers acht projecten
opzetten. AMOLF neemt deel aan
projecten voor quantum dot zonnecellen en het fotokatalytisch
splitsen van water met plasmonen.•

Nieuw in de instrumentmakerij

Geavanceerde waterstraalsnijder gaat
door alle materialen heen
Sinds een paar maanden heeft de instrumentmakerij
van AMOLF een geavanceerde waterstraalsnijder voor
het snijden van metalen en kunststoffen.

Hugo Doeleman in faces of science
Faces of science is een online-omgeving die jonge wetenschappers in de
schijnwerpers zet en ze de kans geeft te schrijven over zaken die hen bezig
houden. Promovendus Hugo Doeleman is één van
de gezichten op de website. De blogs en korte
i
introductiefilm van Doeleman gaan onder
andere over het vele wikken en wegen bij de
studiekeuze. Hij rekent ook nog af met het
vooroordeel dat natuurkundigen niet creatief
hoeven te zijn.
Faces of science is een project van de
KNAW, De Jonge Akademie en Kennislink
in samenwerking met Fastfacts.
www.kennislink.nl/facesofscience •
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Materialen onder hoge druk snijden in een waterstraalsnijder, met alleen water en zand, is zeker geen nieuwe techniek,
maar de Nederlandse instrumentmakerijen haalden er tot nu
toe hun neus voor op. Veel te grof en te vuil voor het precieze
werk, was het algemene beeld. Maar de tijden veranderen en
de moderne waterstraalsnijder is niet meer te vergelijken met
de originele modellen waarmee onder andere scheepswerven
grote stukken staal snijden.

maal de snelheid van geluid. Aan de zijkant hangt een
bak met het abrassief, een scherp granaatzand, dat
gedoseerd zijn weg vindt naar de snijkop.
Projectleider Jan van der Linden is enthousiast over de ongekende mogelijkheden die de waterstraalsnijder biedt. “Het apparaat snijdt alle denkbare materialen uiteenlopend van staal
en aluminium tot zeer harde materialen als graniet glas en
aluminiumoxide”, vertelt Van der Linden. Hij demonstreert de
bijgeleverde microsnijkop die ingezet wordt voor het snijden
van details in dunne materialen. “Zelfs teflon, dat vanwege
gasvorming niet verwerkt mag worden in bijvoorbeeld de
lasersnijder, gaat moeiteloos de waterstraalsnijder in.”•

Het apparaat valt op. Tussen de bekende groene apparaten
staat een grote grijze bak met water opgedeeld door
gekromde schotjes. Het hart van de waterstraalsnijder is de
snijkop met een aantal bijzondere accessoires. Zo zorgt de diamant met een klein gaatje boven op de snijkop voor een fijne
bundel water. Dankzij de aangesloten pomp met een druk van
4000 bar verlaat het water de snijkop met een snelheid 2,5
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Met een subsidie van 1 miljoen
euro voor Solardam
stimuleert de Amsterdam
Academic Alliance (AAA) het
zonnecelonderzoek in de regio
Amsterdam. Solardam is een
samenwerkingsverband waarin
honderd zonne-energie-onderzoekers van AMOLF, UvA, VU en
ECN werken aan uiteenlopende
oplossingen om energie van de
zon om te zetten in elektriciteit en
brandstof. Door samen op te trekken en faciliteiten en expertise
te delen, zijn de onderzoekers in
staat oplossingen te creëren die
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