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Route naar groene chemie
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Industriële netwerken zijn een specialisme; wij zijn die specialisten.
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De Moxa industriële netwerkoplossingen zijn ontworpen voor de meest kritische toepassingen, waarbij betrouwbaarheid 
in een 24/7 productie omgeving centraal staat. Een applicatie specifi ek netwerkontwerp en confi guratie zijn hiervoor 
van het allergrootste belang. Wij weten hoe en zijn ervan overtuigd dat uw kennis van procesautomatisering en ons 
netwerkspecialisme tot niets anders kan leiden dan gezamenlijk succes. 
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BRANDED CONTENT  BILFINGER TEBODIN

Streetview in de industrie

Google Streetview heeft de wereld een stuk kleiner gemaakt. Wie wil weten hoe de Taj 
Mahal of bijvoorbeeld het Vrijheidsbeeld er van dichtbij uitziet, kan dat vanaf zijn luie 
stoel regelen. Dezelfde techniek wordt steeds meer gemeengoed in de industrie.  
Dennis van den Berg van Bilfinger Tebodin deed inmiddels zoveel ervaring op met 
industriële 3D-scans dat hij zijn klanten ondersteunt met hun specifieke visualisatie-
wensen. Dat kan variëren van een virtuele rondleiding tot een visuele hulp voor de 
maintenanceafdeling.

Laatst voerde Bilfinger Tebodin een 
3D-scan uit voor diervoederbedrijf De 
Haan Petfood. De Haan Petfood wilde 
een scan van hun productieproces 
zodat zij deze kunnen gebruiken als 
blauwdruk voor hun toekomstige ambi-
ties. ‘We konden de site binnen een dag 
inscannen’, zegt Van den Berg. ‘Op die 
manier kunnen klanten of leveranciers 
overal ter wereld vanaf hun eigen huis 
of kantoor een kijkje binnen nemen. Net 
als je bij Funda het huis van je dromen 
kunt bekijken, kan dat ook bij een 
industrieel bedrijf. Dat kon al via laser-
scanning, maar dat is veel tijdrovender 
en duurder. Met de camera krijg je een 

Net als bij een laserscan kan je tags hangen aan de objecten in de ruimte.

eenvoudig bij je data en deze delen met 
klanten, toezichthouders of bijvoor-
beeld een toeleverancier. Zeker in 
tijden van Covid-19 is dat geen overbo-
dige luxe. Stel dat je een pomp of een 
complexe installatie wil vervangen. 
Normaal gesproken willen aanbieders 
de situatie ter plekke bekijken. Hoe zit 
het met de ruimte, welke mechanische 
en elektrische aansluitingen zijn nodig 
en hoe sluit je de nodige pijpleidingen 
aan? Iedere discipline heeft zijn eigen 
vragen en wil het liefst foto’s maken. 
Soms moet je dan machines buiten 
bedrijf stellen of de nodige persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruiken en 
veiligheidsmaatregelen nemen. In zo’n 
virtuele omgeving hoef je in ieder geval 
geen mondkapje te dragen en social 
distancing is ook gegarandeerd.’

Meten
Ook heel handig is dat je de omgeving 
kunt meten. Van den Berg: ‘Wanneer je 
een grote installatie moet uitbouwen, 
wil je toch minstens weten of hij door 
de deur past. Door met een virtueel 
meetlint een lijn te trekken tussen de 
deurposten, zie je op enkele centime-
ters nauwkeurig hoe veel ruimte je hebt. 
Als je echt leidingwerk wilt vervangen 
of andere zaken die zeer nauw kijken, 
kan je beter de papieren induiken of op 
een andere manier meten. Toch wijken 
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stuk sneller een goed beeld waardoor je 
vaak binnen een dag een 3D-model kunt 
laten zien. En net als bij een laserscan 
kan je ook tags hangen aan de objecten 
in de ruimte. Je kunt aan een pomp 
de gebruikshandleiding koppelen of 
bijvoorbeeld instructies geven over de 
smeerroutines.’

Data delen
Bilfinger Tebodin biedt de scans als 
dienst aan. Van den Berg: ‘Mensen 
nemen een abonnement af en krijgen 
daarmee via de cloud toegang tot hun 
data. Uiteraard betaal je een bedrag 
per scan, maar daarna kan je altijd 
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Bilfinger Tebodin is 
een multidisciplinaire 
consultancy- en  
engineeringorganisa-

tie met kantoren in negen Europese 
landen. Bilfinger Tebodin levert ad-
vies- en engineering services in een 
breed scala van markten: chemie, 
energie, olie en gas, farmaceutische 
industrie, voedingsmiddelenindustrie 
en pijpleidingen.

Scan de QR-code 

voor een link 

naar de Bilfinger 

Tebodin website 

waar een live-

voorbeeld met 

tags te zien is.

De situational awareness wordt steeds belangrijker naarmate je de fysieke en digitale wereld wil koppelen.

de formaten van onze scans niet veel af 
van de werkelijkheid. Dus voor concept 
engineering of basic engineering kan je 
prima af met de scandata. Of stel dat je 
wil weten waar je het beste een steiger 
kunt plaatsen. Ook dan heb je aan deze 
data voldoende.’

Snel gescand
Het fysieke scanwerk is volgens Van 
den Berg niet heel ingrijpend. ‘Je scant 
met een vaste afstand de omgeving via 
een fotocamera op een tripod. De Pro2 
3D-camera die we doorgaans gebruik-
ten scant de omgeving met infrarood 
waardoor deze alleen binnen te gebrui-

ken is. Voor wie ook het buitenterrein 
wil vastleggen hebben we ook een 
Leica-camera beschikbaar. De came-
ra’s zijn verbonden met een iPad die 
de plattegrond steeds verder inkleurt 
naarmate meer scanpunten worden 
toegevoegd. Na het scannen staat de 
software nog een paar uur te rekenen 
om alle beelden samen te brengen.’
Van den Berg heeft nog wel wat wensen 
om de waarde van de scans te verho-
gen. ‘Hoewel je nu al waardevolle tags 
aan de objecten kunt koppelen, gebeurt 
dit nu nog via een openbare url. Nog 
mooier zou het zijn als je dit soort data 
ook bijvoorbeeld met de eigen afge-
schermde onderhoud beheersystemen 
kunt verbinden.’

Virtuele fabriek
Van den Berg zegt dat de visuele 
informatie een belangrijk onderdeel kan 
worden van een virtuele fabriek. ‘Door 

de scandata te koppelen aan productie- 
en bedrijfssystemen wordt de stap naar 
een digital twin gezet. Met industrie 4.0 
systemen zullen steeds minder mensen 
fysiek in een fabriek of chemisch 
complex aanwezig hoeven te zijn. Het is 
dan handig als een sensor een storing 
aangeeft, dat je direct kunt zien om 
welke asset het gaat en waar hij staat. 
De situational awareness wordt steeds 
belangrijker naarmate je de fysieke en 
digitale wereld wil koppelen. Onze scans 
dragen daar aan bij.’  

‘Met industrie 4.0 systemen zullen steeds minder 
mensen fysiek in een fabriek of chemisch complex 
aanwezig hoeven te zijn.’

Dennis van den Berg consultant asset management Bilfinger Tebodin
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