
 
 
NLR C-Scan Robot 
 

 

Naam project 'NLR C-Scan Robot', een incidentele subsidie aan het Nederlands Lucht- 
en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) in de Noordoostpolder 

Regeling De subsidie valt onder het 'Enkelvoudig Programmerings Document van 
de provincie Flevoland (EPD)' (2000-2006); prioriteit 3 'Versterking 
productiestructuur', maatregel 3.6 'Kennisontwikkeling en kennistransfer 
(EFRO)'.  
Module 1 van de Omnibus Decentraal: Onderzoek en Ontwikkeling 
(O&O) projecten. 

Looptijd project 1.02.2007 tot 1.08.2008 

Verwacht budget Totale subsidiabele kosten: 1.250.000 euro 
EFRO-bijdrage: 375.000 euro (30,0% van de subsidiabele investeringen) 

Weblink http://provincie.flevoland.nl/themas/europa/versterking_productiestru/ 
maatregel 3.6 'Kennisontwikkeling en kennistransfer' en Besluit 'NLR C-
Scan Robot' 

Samenvatting Het ACM Technologiecentrum bij het NLR in de Noordoostpolder 
heeft een vooraanstaande positie binnen Nederland en daarbuiten op 
het gebied van het ontwikkelen van High-tech High-spec 
composietconstructies. Op dit moment wordt binnen het 
ACM Technologiecentrum innovatieve composieten technologie 
ontwikkeld met behulp van de autoclaaf, fibre placement robot en Resin 
Transfer Moulding (RTM) machines. Controle van de kwaliteit van 
producten die met deze nieuwe technologieën worden gemaakt, is zeer 
belangrijk om op termijn introductie op de markt mogelijk te maken. De 
huidige, 23 jaar oude, NDO (niet destructief onderzoek) machine is niet 
in staat om de nieuwe generatie composiet constructies te inspecteren, 
omdat deze geen dubbelgekromde oppervlakten kan inspecteren. Als 
gevolg hiervan worden op dit moment deze dubbelgekromde onderdelen 
volgens een handmatig NDO proces onderzocht. Dit is een uitermate 
inefficiënt en tijdrovende werkwijze. Met behulp van de nieuw aan te 
schaffen digitaal gestuurde portaalrobot (C-scan robot) kan snel en 
nauwkeurig volgens een 3D contour NDO gescand worden. Hierdoor zal 
de efficiëntie van het NDO werk binnen de afdeling AVTH sterk 
toenemen waardoor de stakeholders van het NLR beter ondersteund 
kunnen worden. 

Contactpersoon overheid Fred Jonkhart, programmaleider EFRO  
Provincie Flevoland, Programma Management Europa  
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06 183 000 71  
fred.jonkhart@flevoland.nl 
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