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Robot Pirate snuffelt straks in leiding naar gaslek
n Nederland liggen duizen
den kilometers gasleiding die
verouderd zijn, waar kn ikken
in zitten of die le.kken verto
nen. Het opsporen van die gevaar
tijke ple.kken is lastig omdat het lei
dingnet niet overal goed in kaan is
gebracbt en soms moeilijk bereikt
kan worden. Een 'robot' moet
daar straks uitkomst in bieden.
Hoewel hi j nog niet klaar voor de
start staat, heeft hij al wel een
naam: de Pirate, afge1eid van Pipe
Inspection Robot fo r Autonomous
Tube Exploration. Hij Ujkt op een
wo rm die zich letterlijk in a11erlei. '
bochlen w ringr om met een ui- .

I

terst gevoelig microfoontje te luis
teren naar gesis van oncsnappend
gas. Om vervolgens terug te keren
naar de basis, op zoek naar lekken
in andere leidingen.
De Pi rate wordt ontwikkeld in op
dracht van Kiwa/Gastechnology,
dat zo minder afhankelijk wi! zijn
van controles boven de grond,
waarbij sensoren gas meten. Want
dar gas kan zich dan al over een
groot gebied hebben verspreid. 80
vend ien zijn kaarten van gasleidi n
gen n iet altijd betrouwbaar omdat
veranderingen niet goed in kaart
zij n gebracht.
De Pirate word t ontwikkeld in sa

menwerking met netbeh eerder
Liander (voorhecn Continuon),
de Universiteit lWente en het 0 1
den zaalse bedrijf Demcon.
Anderha]f jaar en 100.00 0 euro is
er tot nu toe gestoken in het robot
je dar zich aanpast aan de diame
ter van de buis en dar T-stukken,
haakse bochten, verhogingcn en
drempels moeiteloos kan nemen.
Jan Leideman van Demcon legt
uit dat de robot is opgebouwd ult
acht w ielen met een eigen aand rij
ving, die het voertuig kunnen
voortbewegen en de robot ook
klen1 kunnen zetten in de verschil
lende buisdiktes. Verder zit er een

rotatiescharnier op, zodat het appa
raat bochten kan nemen. De fobot
vindt zijn weg met behulp van
twee stereovisiecamera's en be
weegt zich autonoom voon en
wordt dus niet bediend .
De aandrijving en elektronica WOf
den gevoed door batterijtjes waar
mee de Pirate eeo behoorlijke af
stand kan afleggen. De robot weet
ook wanneer het tijd wordt om te
rug te keren ofverder te gaan naar
een oplaadstation. Het voertuig
riidt met een snelheid van tien
centimeter per seconde en kan de
exacte locat ie doorgeven van een
gedetecteerd lek en zelfs waar een

. Zo wurmt de robot zich door de gasleiding om gesis van lekkend gas te ho
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knik of zwakke plek in de bu is zit
Voor het project moesten versdl il
lende prob!emen worden opgc
lost: de techn iek van voortbewe
gen en manoeuvreren, de bestu
ring en de methode om lekken en
w akke plekken te meten. Dem
con heeft zich geconcentreerd op
de elektromechanische puzzels en
momenteel buigt UT-promoven
dus Edwi.n Derticn zich op de sen
sortechniek. Het zal volgens Leide
man nog weI enige jaren duren
voordat de Pirate door de gasleidin
gen zal kru ipen . Wie daar niet op
w it wachten, kan eeo fllmpje zien
op www.ce.utwente.nl/eJ-3/pirate.

