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Tank gauging voor voorraadbeheer 
en “custody transfer applicaties”

▪ Mechanische gauges (Float & Tape) 
▪ Servo gauge
▪ Radar gauge
▪ Hydrostatische tank gauging



Principe SERVO meting:

Detectie van variaties in het 
schijnbaar gewicht van de 
“verdringer”



SERVO meting:

▪ Nauwkeurigheid: 0,4mm

▪ Meten van:

▪ Product niveau
▪ Interface niveau
▪ Waterbodem niveau
▪ Dichtheidsprofiel



Principe RADAR meting:

Meten van de afstand die 
de 10Ghz  micro golven
hebben afgelegd, 
gebaseerd op SFMCW 
signal processing.



RADAR meting:

▪ Nauwkeurigheid: 0,4mm

▪ Meten van product
niveau (! Bodem)



Servo of 
radar kiezen 
voor je  
custody 
transfer 
applicatie ?



Selectie criteria Tank gauging: 

1. Product – en procescondities/applicatie

2. Installatie aspecten – Tank modificaties

3. Functionele en operationele klanteneisen



1. PRODUCT -EN PROCESS CONDITIES:

• Dampinvloeden
• Schuimvorming
• Kristallisatie
• Turbulentie
• Stratificering



Product – keuze  
meetprincipe:



Dampinvloed -> beperkingen voor metrologisch gebruik



2. INSTALLATIE ASPECTEN

Standpijp: 
• Recht 
• Glad (vrij van bramen, lasnaden)
• Voldoende verificatie gaten
• Stabiele montage. Fixed aan 1 kant

➢ Radar
• Standpijp met constante diameter 
• Deflectieplaat
• Hoe groter de diameter – hoe minder gevoelig voor 

obstructies, vervuiling,…

➢ Servo:
• Diameter ifv hoogte van de tank



2. INSTALLATIE ASPECTEN

Free space:
• Stabiel meetpunt op het tankdak
• Obstructies in de tank 

(mixers, verwarmingsspiralen, etc)

Radar: 
• Afstand tot tankwand
• Bodemreflecties

Servo:
• Afstand tot inlet-outlet



3. FUNCTIONELE – EN 
KLANTENEISEN

• Densiteitsmeting/profiel
• Interfacemeting
• Turbulentie 
• Extreme applicaties 
• Voorkeur



Samenvatting



Radar technology Servo technology

Algemene nauwkeurigheid +++ +++

Standpijp applicaties ++ +++

Free space applicaties (obstructies, bodem reflecties) ++ +++

Installatie bestaande tanks  (tank modificaties) + +++

Installatie nieuwe tanks +++ +++

Density & interface meting + +++

Meetrange (top-bodem) + +++

Verificatie drukhoudende tanks en toxische chemicalien + +++

Contactloze meting +++ -



Zie white paper: https://discover.honeywell.com/PMCTerminals-50976_01.Registrationpage.html
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