
Commercialisering V I :producten 

De firma Twente Micro Products is ontstaan als een ““spin-off” van het MESA 

Research Instituut van de Universiteit Twente. T M P  houdt zich bezig met de productie van micro- 

systemen en -componenten in kleine of middelgrote aantallen op substraten van 3” tot 6”. 

Daarnaast maakt MST prototypes en levert het adviezen. 

Doelgebieden van MST zip: 
microcomponenten voor vloeistofdynamica als door- 

microsystemen en -componenten voor het meten van 

structuren van glas en silicium, zoals kanalen, groeven 

separate bewerkingen als diep droogetsen, het opbren- 
gen van dunne lagen en het bedraden (“bonden”) van 
chips 

strooinsensoren, pompen en weerstanden, 

krachten en vervormingen, 

en membranen, 

Belangrijke toepassingsgebieden zijn de automobielindus- 
trie, de chemische industrie, milieu-meting , gezond- 
heidszorg, priiiteriiidustrie en ruimtevaart 

Met behulp van microsysteemtechnologie kan men struc- 
turen met een grootteorde van enkele micrometers tot 
enkele millimeters realiseren op een substraat van glas of 
silicium, waarbij miwobewerken (etsen), dunne-film- 
techniek en fotolithografische methodieken worden toe- 
gepast Om van die structuren producten te maken zijn 
er nog omhidlings-, assemblage- en precisiemechanische 
technieken nodig 

Karakteristiek voor microbewerken is de batch-technolo- 
gie, die resulteert in een reproduceerbare kwaliteit en 
lage kostprijs bij grote aantallen Verder hebben micro- 
systemen het voordeel van geringe afmetingen en een 
laag gewicht, met bijkomende gunstige eigenschappen 
als gevoeligheid, nauwkeungheid, korte responstijden, 
laag energieverbruik en de mogelijkheid onderdelen en 
hun functies vergaand te integreren. 

Bi] de start van de ontwiklieling zijn aanzienlijke 
investeringen nodig, zodat de toepassing van micro- 
systemen pas dan succesvol kan zijn als er een nood- 

zaak is de prestaties te verhogen, de kostprijs te ver- 
kleinen of de afmetingen te verminderen als andere 
technieken niet tot resultaat hebben geleid. 

Algemeen erkent men dat MST een fabricagetechnolo- 
gie is die voor nu of de nabije toekomst belangrijke 
perspectieven biedt. Door batch-processen met sub- 
micron-toleranties kan dikwijls een hoge toegevoegde 
waarde worden gecreeerd Inmiddels zijn er heel wat 
producten uitgevonden die alleen dank zij MST kun- 
nen worden gefabriceerd. 

Om MST beschikbaar te laten komen voor alle takken 
van industrie in Europa, heeft de Europese 
Gemeenschap het programma EUROPRACTICE opge- 
zet Dat programma is bedoeld om de toegang tot 
MST-faciliteiten te vergemakkelilken, bekendheid te 
geven aan de toepassingsmogelijkheden en de capaci- 
teit op het gebied van training en scholing te vergro- 
ten 

De methodiek die EUROPRACTICE toepast om exper- 
tise over tc dragen van research-instituten naar de 
industrie is\het creeren van consortia die worden 
geleid door het bedrijfsleven, maar waarin ook labo- 
ratoria en universiteiten deelnemen die een technolo- 
gische voorsprong hebben Deze “clustering” wordt 
gezien als de oplossing voor het probleem van het 
verkorten van liet traject: 

ontwikkeling -+ vervaardigen van prototypen + produceren. 

Op deze manier njn er voor MST een viertal fabricage- 
clusters (MC’s) gevormd. MC1 in Dutsland wordt geleid 
door Bosch, MC2 111 Frankrijk door Sagem, MC3 in het 
Verenigd Koninkrijk door GEC Marconi, en MC4 in 
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v figuur I Het verbinden~von copilloirs met vloeistofinjectoren Links doorsnede von de koppeling van een 280/75mm-copilloir 

nalen Afhankelijk van de afmetingen is pro- 
ductie tot 100 O00 stuks mogelijk Daarnaast 
is CSEM verantwoordelijk voor de productie 
van 100 O00 tot en met 2 miljoen stuks Het 
heeft faciliteiten voor silicium-microbewer- 
ken, galvanische processen, ASIC-ontwerpen, 
assemblage van microsystemen en testen in 
huis. HSA biedt een reeks aanvullende proces- 
sen. de productie van dunne-film-substraten, 
laser-boren en -afiegelen, omhullen en testen. 
Het voordeel van de cluster-strategie is dat er 

.- 

met een microkanoal Midden de combinatie von copillairs met vloeistofinjectoren Rechts zo’n combinatie op een chip bij het ontwerp van een product al rekening 
gehouden kan worden met de latere produc- 
tie in groics darit,ìllcii, h i k  / i j  liet vroegiijdig 

uitwi5seleri van kcrir i i5  en c%rvcìririg 

r)acìrriusi i s  r r  eer1 sariicnwcrkirig tot stand 
gckoirirn niet I’liilips Magnetic Heads and 
Modules voor niassa productie v‘an 6” plak 
ken tot i00 O00 per jaar DAL heeft onder 
andere geleid tot de levering van grote aan 
d e n  accelerometers voor airbags 

Figuur 2 Het detecteren von de mossastroom von gossen ofvloeistoffen links een SEM-opname van een doorstroomsensor met 

een kanoalbreedte von I mm Rechts het prototype von een complete doorstroomsensor met elektronica in zyn omhulling 

Hierna volgen enkele voorbeelden van Mant- 
gerichte activiteiten van Twente 
MicroProducts op de gebieden vloeistofme- 

.Lo c. IL*.Ic. . ~ *  c t m  X l  chuiica eii het iiieteii van kracht en vervor- 
i11iiig 

Figuur I gccfi cc11 voorI)eeI(I vdii tic ct-mhi- 
c ..XC,” 

iiatic vari capillairs i n e i  v1ocisiofiiiorisicrinjc~:- 

[ie. Dc vcrbiriding ti iswi een c.apillair c i i  de 
vkxi5iofirijccior loopt via inicrC)kaiialeri III 
silicium. De diameter daarvan is <ìangepast 
aan de inwendige di‘ameter van de capillair, 
zodat de “schadelijke iuimte” gering is. 
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Figuur 3 Het schoon en nauwkeurig verpompen en doseren von vloeistoffen Links een micropomp die deel uitmaakt von een 

systeem voor de chemische analyse von vloeistoffen Rechts een doorsnede en een onder- en bovenaanzicht van een micro- 

Pomp 

Zwitserland en Nederland door CSEM in Neuchâtel Aan 
MC4 nemen ook Twente MicroProducts in Enschede en 
Holland Signaal Apparaten in Hengelo deel Cluster MC4 
is een goed voorbeeld van verticale integratie, want MC4 
biedt MST-faciliteiten voor het produceren van één enkel 
product tot en met twee miljoen stuks. 

Binnen MC4 is Twente MicroProducts opgesteld voor 
bulk- en oppervlakte-microbewerkingeii Het ontwerpt en 
maakt prototypen van doorstroom-sensoren, druksen- 
soren, micropompen en passieve structuren als microka- 

Elektrische isolatie tot een veldsterkte van 25 O 
V/cm is mogelijk 

Figuur 2 toont het detecteren van de massast- 
room van gassen en vloeistoffen De sensoren 
zijn gebaseerd op anemometrie. de warmte 
die door een weerstand wordt afgegeven is 
afhankelijk van de stroming van het medium 
er omheen. Door middel van een aantal tem- 
peratuursensoren kan de stroming in twee 
richtingen worden gedetecteerd, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van eeii brug van 
Wheatstone. 



Figuur 5 Het meten von krochten en vervormingen op microschaal Afgebeeld is een tribometrisch systeem 

voor het meten von de contonkracht tussen een leeskop en een harde schyfmet behulp van in silicium gein- 

tegreerde rekstrookjes 

Figuur 3 laat een klantgerichte oplossing zien voor het 
verpompen en doseren van vloeistoffen tot 500 
pl/mmuut De werking berust op de pompende bewe- 
ging van een membraan met gebruikmaking van een in- 
en uitlaatklep. De membraan kan thermisch of piezo-elek- 
trisch worden aangedreven Indien gewenst garanderen 
uiterst precieze weerstandskanaleii in silicium een nauw- 
keurige dosering. 

Figuur 4 Een microsysteem voor de chemische analyse von vloeistoffen Links een planoir modulair systeem 

voor de sturing van vloeistoffen Rechts een systeem voor chemische analyse, geintegreerd met de elektronica 

in één behuizing 

Figuur 4 geeft een voorbeeld van een compleet systeem 
voor chemische analyse Zo’n systeem vormt een 
microlaboratorium, compleet met- alle benodigde 
doseer- eii detectiefuncties Het integreert MST-compo- 
-nenten met regelelektroiiica op een substraat van silici- 
um of glas 
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Figuur 5 laat zien hoe krachten en vervormingen op 
microschaal kunnen worden gemeten In dit geval gaat het 
om het contact tussen een magnetische lccskop en een 
harde sdujf. De kop is gemonteerd op een dragcr van sili- 
cium, waarin piezo-elektrische rekstrookjes zijn geinte- 
greerd De krachten zijn in drie richtingen meetbaar met 
een resolutie van 50 pN en een bandbreedte van 25 kHz. 
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Essentieel voor de genoemde voorbeel- 
den is dat steeds in nauwe samenwer- 
king met de klant een doelgerichte 
oplossing kon worden bereikt, dank zij 
precisietechnologic in cen multidiscipli- 
naire wereld 

Ik dank U voor Uw aandacht. 


