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Haalbaarheid online conditiemonitoring
GIS-installaties

Heeft online conditiemonitoring van 
GIS-installaties toegevoegde waarde?
Vanuit publieke en private netbeheerders is de 

vraag ontstaan of online conditiemonitoring van 
GIS-installaties toegevoegde waarde heeft of niet, 

en zo ja op welke vlakken dan.

Naar aanleiding van deze vraag heeft KSANDR een 
onderzoek uitgevoerd in opdracht van Stedin, 

Liander, TenneT en TATA Steel.

Aanpak onderzoek
1. Literatuur onderzoek
2. Toetsen monitorbaarheid faalvormen
3. Creeëren rekentool
4. Opstellen businesscase

Resultaten

Literatuuronderzoek
In het algemeen is geen pf beperkte data 
beschikbaar over de haalbaarheid van online 
monitoring.

Toetsen monitorbaarheid faalvormen
Gebaseerd op een FMECA-analyse van L-SEP 
heeft KSANDR samen met experts van 
netbeheerders vastgesteld welke faalvormen 
monitorbaar zijn.

Kwalitatieve businesscase
Uitgaande van de aanwezigheid van de 
monitoring van SF6, ontladingen en 
schakelaarkarakteristieken is gekeken naar:
• Planning: eerder en efficienter plannen van 

onderhoud, revisie en vervanging van de 
gehele installatie.

• Voorkomen van storingen: minor failure, 
major failure en emissie van SF6.

• Regulier onderhoud optimaliseren:
vergroten interval en verminderen 
werkzaamheden.

Kwantitatieve businesscase – NCW Tool
Om de businesscase kwantitatief te kunnen 
onderbouwen heeft KSANDR gebruik gemaakt 
van de Netto Contante Waarde (NCW) methode 
en heeft verschillende scenario’s doorgerekend 
met een rekentool. Met de tool is de 
haalbaarheid van online conditiemonitoring 
getoetst op twee vlakken:
1) Monitoring als kosten- en risicoreductie
2) Monitoring als middel om vervanging van de 

installatie uit te stellen.
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Onderdeel naam Compnent naam Faaloorzaak Onderhoudsactie Generiek/ LSEP 
specifiek

Condite monitoring 
mogelijk

Kabel scheider Aandrijfmotor Motor defect Motorstroom meten Generiek Ja

VS-compartiment Behuizing
Roestvorming op 
metalen delen Visuele inspectie Generiek Nee

Aardingsschakelaar Demper
Messing bus loopt 
los

Detectie bij insteken 
vergrendelpen LSEP Specifiek nvt

Belangrijkste conclusies:
• De Netto Contante Waarde-methode is geschikt bevonden om verschillende scenario’s door te rekenen en 

met elkaar te vergelijken.
• Iedere netbeheerder zal op basis van een eigen businesscase moeten bepalen of de aanschaf van een 

monitoringsysteem zinvol is of niet.


