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Technische hoogstandjes
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heeft gehoord als wordt gesproken over gere-

Techno Centrum voor Onderwijs en Onderzoek

nommeerd onderzoek van UT-hoogleraren als

(TCO).

De Taylor-Couette, de Boiling Tower en Pho-

Detlef Lohse en Wiendelt Steenbergen. Maar

Het TCO is de gezamenlijke technische dienst

toacoustic mammoscope (PAM). Ingewikkelde

wat u vast nog niet wist is dat deze hoogstand-

van de faculteiten EWI en TNW en geeft tech-

apparatuur, waarvan u misschien wel eens

jes in de techniek worden ontwikkeld in het

nische ondersteuning aan maar liefst zestig

Deze glazen aorta wordt gebruikt voor het oefenen met inbrengen van stents, door studenten technische geneeskunde.

Nauwkeurig werkende draaibanken in de instrumentmakerij.

De ‘quick service’ van TCO – over een breed spectrum - voorkomt oponthoud van het onderzoek. Hier wordt RVS gelast.

TCO heeft voorraden van onderdelen en materialen van alle
disciplines: mechanica, vacuümtechniek, koelertechniek,
De glasblazer aan het werk in de glasinstrumentmakerij.
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glasbewerking, elektronica en automatisering.

verschillende onderzoeksgroepen verdeeld

over hem gezegd. En zeg nou zelf: die glazen

Ook de afdelingen mechanica en elektronica

over de hele UT. Ondergebracht op de begane

aorta (gemaakt om studenten technische ge-

& automatisering van TCO herbergen vakman-

grond van Carré – te bereiken door de trap

neeskunde te laten oefenen met het inbrengen

schap. Door al die verschillende specialismen

naar beneden te pakken – is het Techno Cen-

van stents) kun je niet anders dan een knap

is TCO in staat om aan multidisciplinaire op-

trum minder zichtbaar dan andere groepen.

staaltje vakmanschap noemen. ‘Het is helaas

drachten te werken. In opdracht en in samen-

Des te bijzonderder is het werk dat er gedaan

een bijna uitstervend beroep, het vak van deze

werking met de klant – vaak een vakgroep –

wordt door ruim vijfentwintig technici met uit-

glasmaker’, vertelt Jos Oude Vrielink, hoofd

wordt een ontwerp gemaakt en vervolgens

eenlopende specialismen. Neem Roy Kooijman,

van het TCO. ‘Voor dit soort vacatures moeten

begint de opbouw. Het moge duidelijk zijn dat

de enige glas-instrumentenmaker op de UT. He

we zelfs buiten Europa zoeken naar geschikte

daar heel veel moertjes, buisjes, draadjes en

can do small miracles with glass, werd ooit

mensen. Maar wij hebben ze hard nodig.’

rubbertjes voor nodig zijn. TCO heeft ze. |

Assemblage van een nieuwe reactor voor processen op
extreem hoge temperaturen, als uitbreiding op het clustersysteem in het Nanolab.

In dit ontwerp is duidelijk de hand van de printontwerper te zien.

Doordat TCO ‘in-huis-ondersteuning’ biedt, is er een laagdrempelige samenwerking

Het samenbouwen van een nieuw depositiesysteem als deel

tussen onderzoek en techniek. Dat leidt tot unieke oplossingen.

van een grote ultrahoogvacuüm onderzoeksopstelling.
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