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Spark Holland BV. Is opgericht in 1982 en is gespecialiseerd in het ontwikkelen en 

produceren van geautomatiseerde vloeistof analyse apparatuur (UHPLC apparatuur). Spark 

Holland is een OEM bedrijf, wat inhoudt dat de producten uit het Spark-Holland portfolio op 

maat worden aangepast voor klanten die deze vervolgens de apparatuur aan eindgebruikers 

verkopen. Onze producten zitten dus verpakt in het jasje van andere merken. Spark 

producten worden wereldwijd gebruikt in farmaceutische, klinische, voeding en milieu 

laboratoria.  

 

De Research en Development afdeling bestaat uit de disciplines werktuigbouwkunde, 

elektronische hard- en software, PC-control en analytische chemie. Deze medewerkers 

werken in multidisciplinaire teams aan de ontwikkeling van nieuwe producten. 

Spark Holland ontwerpt al haar producten in huis waarna fabricage van onderdelen 

wereldwijd wordt uitbesteed bij toeleveranciers. De producten worden vervolgens in de 

montage afdeling bij Spark in Emmen geassembleerd en getest waarna ze over de hele 

wereld worden verscheept naar onze klanten. 

 

Stage flexibele periode: Piezo Control (Elektronica) 
 

De instrumenten van Spark Holland bevatten allerlei mechanische bewegingen om vloeistof 
en onderzoek monsters te verplaatsen. Aangezien de onderzoek monsters een klein volume 

hebben is het belangrijk dat de mechanische bewegingen snel en met een hoge 
nauwkeurigheid worden uitgevoerd. 
 

Om deze reden onderzoekt Spark Holland de mogelijkheid om piëzo elementen te gebruiken 
als aansturing. Deze elementen hebben een kleine verplaatsing bij een hoge kracht. Met de 
juiste aansturing waarbij het piëzo element proportioneel kan worden aangestuurd 
verwacht Spark Holland dat enkele analytische uitdagingen kunnen worden opgelost.  

Op dit moment is er een stuk elektronica ontwikkeld om een piëzo stack aan te sturen. Deze 
elektronica dient geoptimaliseerd te worden en te worden uitgebreid voor meerdere piëzo 
stacks. Daarnaast moet met deze elektronica kunnen worden gecommuniceerd door een 
extern systeem (computerapplicatie) zodat verdere testen aan dit systeem makkelijker 

worden. Tijdens de opdracht zal samen met WTB een functioneel model worden gebouwd 
om het concept te testen. Voor de aansturing wordt een ARM-microcontroller te gebruikt. 

De hardware dient te worden ontworpen in Altium. In deze opdracht zal de stagiair gaan 
werken binnen de afdeling Elektronica/Firmware en nauw moeten samen werken met de 

afdelingen WTB en Analytical Research. 



 


