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Van puntenwolk naar ontwerp in de petrochemie.



Profiel Visser & Smit Hanab

2

Meer dan honderdvijftig jaar ervaring en een bewezen staat van dienst. Visser & Smit Hanab is een specialist op het 
gebied van boven- en ondergrondse leiding- en kabelinfrastructuur.

Samen duurzaam
Wij ontwikkelen, bouwen en onderhouden 
verbindingen, netwerken en installaties op het 
gebied van energie, water en (petro)chemie. 
Samen met onze opdrachtgevers investeren we in 
een duurzame samenleving. Kernwaarden bij al 
onze projecten: veiligheid, duurzaamheid, 
integriteit, kwaliteit en vakmanschap.



Werkgebied Industrie
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 werktuigbouwkundige installaties

 prefab piping en montage in staal, non-ferro en kunststof

 inspectie, onderhoud en modificatie van installaties en leidingen

 de-bottlenecking van bestaande plants

 cooling water plants

 drinkwaterpompstations en – zuiveringen

 afvalwaterzuiveringsinstallaties
 brandstofverdeelstations
 haveninstallaties
 ondergrondse gasopslag
 tankterminals
 utilities



Voordelen scannen
Moeilijk bereikbare plekken

Minimale impact op bedrijfsprocessen klant

Positie flenzen en type bochten gemakkelijk te herleiden

Compleet beeld

Snel veel data

Minder kans op fouten

Clash detectie
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Van Trimble TX 8  Naar Z&F IMAGER 5016
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Trimble TX8

Parallax in de foto’s
en
Zwarte objecten zoals supporting mist



Z&F IMAGER 5016
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Foto’s zonder parallax
en
Donkere objecten zichtbaar



Flowchart 3D scannen

8

 

Opdracht 

Weersomstan
digheden 

Scans zijn alleen uit te voeren 
bij droog weer 

 

Locatie 
Het te scannen object 
moet van meerdere 

kanten (minimaal 3) te 
scannen zijn. 

Moet zoveel mogelijk vrij 
zijn van personeel, 

materiaal (opslag, steigers 
etc.) en materieel 

(Rondrijdende heftrucks, 
vrachtwagens etc.) 

Trillingen moeten zoveel 
mogelijk worden beperkt 

 

  

Vergunning 
Scan apparatuur is niet Ex. 
Heet werkvergunning en 

aanvullende 
veiligheidsmaatregelen 

treffen 

Scannen Verwerken Scan 

Laser software 

  

Recap 
Omzetten puntenwolk 

    

Plant3D 

Pipe specs  

maken in Plant3D 

3D Model 

Positioneren 
scan 

    

Bepalen plant 
coördinaten 

 

Plant3D Layouts 

Isometrics 



Scannen 
Statische Laserscanner

Registratie m.b.v. Bollen (spheres) en zwart/wit stickers

Puntenwolk vast leggen in RD 

HDR panorama foto’s (80MPixel) ( flits )
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Eventueel registratie in het veld
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Verwerking van de scans
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AUTODESK RECAP
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Werken met 3D puntenwolken   

FARO Asbuilt

In combinatie met Autodesk Plant 3D
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3D model eventueel te gebruiken in 
Navisworks voor reviews en 
uitvoerende afdeling
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Het product
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