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Sammanfattning 

Tillståndsbaserat underhåll är en gren under kategorin förebyggande underhåll. Denna typ av 
underhåll går ut på att undersöka och analysera tillståndsvariabler i ett system för att kunna 
bestämma systemtillståndet. Beroende på systemtillstånd kan sedan förebyggande eller 
avhjälpandeunderhåll planeras. Idag finns det ca 300 frånskiljande brytare installerade i det 
svenska stamnätet. Svenska kraftnät planerar att införa tillståndsövervakning i form av 
tillståndskontroller på dessa brytare. Denna studie har sammanställt de tillståndsvariabler som kan 
mätas under en tillståndskontroll. En teori om hur inspektionsintervall för tillståndskontroll kan 
bestämmas presenteras. Denna teori visar hur ett lämpligt inspektionsintervall tas fram genom att 
studera och anpassa felhistorik till en statistisk modell. Intervallet bestäms sedan genom att fördela 
tillgängliga resurser med hänsyn till modellen för att maximera nyttan av tillståndskontrollerna. 
Teorin tillämpas på ABB:s frånskiljande brytare HPL420B2. Resultatet visar att tillståndskontroll 
med inspektionsintervall framtagna enligt teorin som presenteras i denna studie är lämplig att 
använda för lednings-, kabel-, transformator- och samlingsskenebrytare. Tillståndskontroll är inte 
lämpligt att utföra på shuntkondensator- och shuntreaktorbrytare. En sidostudie har utförts för att 
undersöka om det kan finnas något samband mellan funktionskontroll och fel efter 
funktionskontroll i brytare. Denna sidostudie har utförts genom att studera tid till fel efter 
funktionskontroll och genom att anpassa tiderna till en statistisk modell för att sedan studera 
felintensitetsfunktionen. Resultatet visar att det kan finnas ett samband men det finns osäkerhet i 
resultatet. Det skulle behövas fler observationer för att få noggrannare resultat och kunna dra en 
slutsats. Slutsatsen av arbetet visar att tillståndskontroll är lämplig att använda för ledning-, kabel-, 
transformator- och samlingsskenebrytare. Inspektionsintervall för dessa brytare har tagits fram i 
denna studie. Tillståndskontroller rekommenderas inte för shuntreaktor och 
shuntkondensatorbrytare. Istället rekommenderas införandet av online tillståndsövervakning för 
dessa brytare. För att kunna dra en slutsats om samband mellan funktionskontroll och fel efter 
funktionskontroll, behöver sidostudien kompletteras med fler observationer.   
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

För att kunna säkerställa en effektiv, pålitlig och säker energiöverföring, krävs det hög tillförlitlighet 
och tillgänglighet av kraftsystemets nyckelkomponenter. Brytare är en av de viktigaste 
nyckelkomponenterna i kraftsystemet. Genom att kontinuerligt övervaka tillståndet på brytare, kan 
oförutsedda avbrott i form av haverier undvikas. Tillståndsövervakning skapar även en möjlighet att 
planera förebyggande underhåll på ett bättre sätt. Resultat är ökad tillförlitlighet och tillgänglighet. 
Tillståndet på en brytare kan bestämmas, genom att t.ex. utföra en tillståndskontroll. En 
tillståndskontroll är en kontroll som utförs på brytare i drift. Under denna kontroll utförs mätningar 
på brytarens nyckelkomponenter. Exempel på sådana mätningar kan vara motorströmmar, 
motoruppspänningstider, spolströmmar och till- och frånslagstider. Dessa mätningar analyseras för 
att sedan utifrån dessa kunna dra en slutsats om brytarens tillstånd. För närvarande har Svenska 
kraftnät (SvK) ca 300 stycken frånskiljande brytare på spänningsnivåerna 220 och 400 kV 
installerade i stamnätet. De tidigast installerade brytarna börjar nu närma sig 12 års ålder vilket är 
gränsen för första underhåll enligt SvK:s underhållshandbok. [1] Idag har SvK kalenderbaserat 
underhåll och vill nu införa tillståndsövervakning för att kunna planera underhåll med avseende på 
tillståndet på brytarna. Metoden är även tänkt att användas för att kunna upptäcka fel i ett tidigt 
skede för att undvika oförutsedda avbrott.  

1.2 Problemställning och mål 

Detta examensarbete går ut på att: 

• Sammanställa toleranser för de olika tillståndsvariablerna.  

• Bestämma ett lämpligt mätintervall för tillståndskontrollmätningar. 

• Studera felutvecklingstiden för fel som går att upptäcka med en tillståndskontroll. 

• Ge förslag på hur mätresultat kan analyseras. 

• Studera samband mellan funktionskontroll och fel efter funktionskontroll. 

1.3 Avgränsningar 

I denna studie ligger i första hand fokus på ABB:s HPL420B2 frånskiljande brytare med 
manöverdon BLG1002A. 

1.4 Disposition 

Kapitel två: Går igenom funktion, komponenter och underhåll på frånskiljande brytare. 
Kapitel tre: Presenterar tillståndsövervakning på frånskiljande brytare, bestämning av 
inspektionsintervall och förslag på hur mätdata kan hanteras.  
Kapitel fyra: Studerar samband mellan funktionskontroll och fel efter funktionskontroll. 
Kapitel fem: Sammanfattar alla slutsatser i denna studie. 
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2 FRÅNSKILJANDE BRYTARE 

En frånskiljande brytare är en strömbrytare med en frånskiljande funktion. Frånskiljande brytare 
motsvarar alltså en frånskiljare och en brytare i serie. När frånskiljande brytare är i drift fungerar 
den som en vanlig strömbrytare. När brytaren är i från-läge så kan brytaren blockeras så att tillslag 
blir omöjlig att utföra. Fördelen med att använda en frånskiljande brytare jämfört med en 
konventionell frånskiljare och en brytare i serie är att det resulterar till färre komponenter i 
kraftnätet.  Detta leder till högre tillförlitlighet, då färre komponenter ger färre fel. Det finns olika 
typer och konstruktioner av frånskiljande brytare, vilket som används beror bland annat på 
tillämpningsområdet. För denna rapport kommer frånskiljande brytare av typen ABB HPL420B2 
med manöverdon BLG1002A att presenteras, då majoriteten frånskiljande brytare som SvK har idag 
är av denna typ. Denna frånskiljande brytare är konstruerad för mekaniskt livslängd klass M2 vilket 
betyder att brytaren är konstruerad för 10 000 manövrer. 

2.1 Uppbyggnad 

En frånskiljande brytare består av tre stycken poler, en för varje fas och varje pol har två stycken 
brytelement som består av gasisolerade brytkammare nr 1 i figur 1. Brytkammarna är vanligen 
permanent fyllda med SF6-gas men andra gasblandningar förekommer.  

Figur 1: ABB:s HPL420 frånskiljande brytare, 1. Brytkammare 2. Stödisolator 3. Stativ 4. Manöverdon BLG1002A 
5.Frånslagsfjäder 6. Gasövervakning 7. Lägesindikator [2] 

Brytkammarna sitter monterade på stödisolatorn nr 2 i figur 1, stödisolatorn är monterad på stativet 
nr 3 i figur 1. Manöverdonet BLG 1002A nr 4 i figur 1 består av ett fjäderbatteri som har uppgiften 
att leverera drivkraften till att sluta brytaren och spänna frånslagsfjädern nr 5 i figur 1, och 

Figur 1 - HPL420B2 
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fjäderuppspänningsmotor som har till uppgift att spänna fjädern efter varje tillslagsmanöver. 
Förutom huvudkomponenterna som presenteras i figur 1 tillkommer ett separat motormanöverdon 
AD100 som används för att blockera brytaren (frånskiljande funktionen). [2] [3] 

2.2 Funktionsbeskrivning 

2.2.1 Manöverdon 

Vid normalt driftläge det vill säga när brytaren står i slutet läge, så är frånslagsfjädern nr 5 i figur 1 
och nr 1 i figur 2, och tillslagsfjädrarna i manöverdonet nr 4 figur 1 och nr 2 figur 2 spända. Vid 
frånslagsmanöver frigörs spärren som håller frånslagsfjädern genom att frånslagsmagneten slår till. 
Frånslagsfjädern drar då via dragstången nr 3 i figur 2 manöverarmen till höger. Rörelsen dämpas 
slutligen av fråndämpdonet nr 4 i figur 2. Vid tillslagsmanöver frigörs spärren i tillslagsspärrdonet 
genom att tillslagsmagneten slås till. Kraften i tillslagsfjädern överförs sedan via kedjan till 
kamskivan som roterar och trycker manöverarmen som i sin tur drar dragstången nr 3 i figur 2 till 
vänster vilket leder till att frånslagsfjädern spänns upp och brytaren hamnar i till-läge. Rörelsen 
dämpas i slutet av tilldämpdonet som är monterat vid fjädrarna nr 2 i figur 2. 

Figur 2: Manöverdon BLG1002A, 1. Frånslagsfjäder 2. Tillslagfjädrar  
              3. Dragstången 4. Fråndämpdonet [3] 

2.2.2 Kontaktrörelse  

Brytarens huvudkontakter är kopplade via länkarmar till manöverdonet BLG1002A. När brytaren är 
i normalt driftläge (slutet läge) så är brytarens huvudkontakter slutna. Figur 3 presenterar 
huvudkontakterna i olika lägen, längst till vänster i figuren visas huvudkontakten när den är i slutet 
läge. I slutet läge leds strömmen från övre strömledaren till nedre strömledaren via 
huvudkontakterna och pufferkammaren (nr 4 i figur 3). Vid frånslagsmanöver dras huvudkontakten 
nr 8, rörliga ljusbågskontakterna nr 3 i figur 3, dysan nr 6 och puffercylindern nr 9 i figur 3 mot 
öppet läge. I samband med denna rörelse stängs backventilen nr 10 i figur 3 och SF6-gasen börjar 
komprimeras mellan den rörliga puffercylindern och den fasta kolven. Efter att huvudkontakten 
skiljs så uppstår en ljusbåge mellan ljusbågskontakterna, medan ljusbågskontakterna skiljs brinner 

Figur 2 - BLG1002A manöverdon 
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ljusbågen mellan ljusbågskontakterna och blockerar flödet av SF6 gasen. Samtidigt ökar SF6 
gastrycket på grund av rörelsen som även komprimerar gasen. När strömmens vågform går genom 
noll blir ljusbågen svag och då strömmar gasen genom den via munstycket och släcker ljusbågen. 
Vid till-manöver öppnas backventilen så att SF6-gas kan sugas in när kontakterna går ihop.  

Figur 3 :1. Övre strömledare 2. Stationära ljusbågskontakter 3. Rörliga ljusbågskontakter 4. Pufferkammare 5. Nedre 
strömledare 6. Dysa 7. Stationär huvudkontakt 8. Rörlig huvudkontakt 9. Puffercylinder 10. Backventil 11. Stationär kolv [3] 

2.3 Användningsområden 

Frånskiljande brytare kan användas på olika områden i kraftnätet. Brytare kan t.ex. användas som 
ledningsbrytare, shuntreaktorbrytare eller shuntkondensatorbrytare. Då brytarna används på olika 
områden utsätts brytarna för olika typer av slitage. Antalet kopplingar en brytare utför under ett år 
skiljer mellan olika områden.  En ledningsbrytare utför ca 5 kopplingar per år medan en 
shuntreaktorbrytare utför upp till ca 200 kopplingar per år. Detta enligt en undersökning 
genomförd på SvK år 2007, där medelkopplingsfrekvensen studerades för olika brytartyper. 
Resultatet från denna undersökning presenteras i tabell 1. 

Tabell 1 - Medel kopplingsfrekvensen för olika 
brytartyper på Svk 

Brytartyp Medelkopplingsfrekvens 

Kabel 5 

Ledning 5 

Transformator 6 

Samlingsskena 10 

Figur 3 - Brytkammaren för ABB:s HPL420 frånskiljande brytare 
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Shuntreaktor 193 

Shuntkondensator 104 

Tabell 1: Medelkopplingsfrekvensen för olika brytartyper 
som används på Svk, uppskattningen är utförd år 2007. 

2.4 Underhåll 

För närvarande utför SvK fyra olika typer av inspektioner/underhåll på frånskiljande brytare av 
typen ABB HPL420B2. Rondning, tekniskt rondning (inspektion), termografering och 
funktionskontroll. Först presenteras grundläggande de inspektioner/underhåll som nämns här för 
att sedan gå vidare och presentera tillståndskontroll vilket är den typen av inspektion som SvK vill 
införa. 

2.4.1 Rondning 

Rondning av frånskiljande brytare är visuell inspektion där renhet, värmeelementens funktion, 
gastryck, ventiler och avrinningshål kontrolleras. Detta utförs var tredje månad av stationspersonal. 
Utförs när brytaren är i drift. [2] [1] 

2.4.2 Teknisk rondning (inspektion) 

Tekniskt rondning omfattar bland annat avläsning av räkneverk, värmeelementens funktion, 
förekomst av olja eller lösa detaljer på bottenplåt i manöverdon, låselement, renhet, korrosion, 
smörjtillstånd, oljenivå och tryck, täthet hos poler, manöverdon och dämpdon. Detta utförs vart 
annat år av apparatkunnig personal. Utförs när brytaren är i drift. [1] 

2.4.3 Termografering 

Termografering utförs när brytaren är i drift av mättekniskt erfaren personal varje år.  [1] 

2.4.4 Funktionskontroll 

Funktionskontroll utförs av apparatspecialist. Brytaren måste vara ur drift. I funktionskontroll 
ingår: Visuell inspektion av brytare, manöverdon, kompositisolatorer, förreglingsanordningar och 
inställningar av spärrpaket. Kontroll av SF6-gas tryck och daggpunkt. Värmemätning och 
temperaturkontroll. Kontroll av brytarens resistans för huvudströmbana. Kontroll av kontaktsystem 
och funktionstider. Kontroll av stångsystemet, manöversäkerhet och antipumprelä. Kontroll av 
motorström, dämpdon, spärrpaket, mätning av spolresistanser, mekanisk förregling, 
resistansmätning av värmeelement, termostat, anslutningsplintar och motorskyddsbrytare. 
Kontrollera densitetsövervakning och blockeringsreläer. Smörjning av fjäderbryggan och kontroll av 
skruvförbandens åtdragningsmoment. [2] [1] 

2.4.5 Tillståndskontroll 

En tillståndskontroll definieras enligt SvK:s tekniska riktlinjer som ”uppmätning av bl. a. 
funktionstider, rörelseförlopp, spol- och motorströmmar på spänningssatt brytare i samband med 
enstaka O-C-manöver.” [4] Någon standardmetod att utföra tillståndskontroller finns inte utan 
olika brytarmodeller är uppbyggda på olika sätt och därmed kan tillståndskontrollerna och 
toleranserna se olika ut. Målet med en tillståndskontroll är att utföra så mycket som möjligt av en 
funktionskontroll utan att ta ut brytaren ur drift. STRI har undersökt olika metoder att utföra 
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mätningar på relevanta tillståndsvariabler i samband med tillståndskontroller i fält på en 
spänningssatt ABB HPL420B2 frånskiljande brytare. [5] Mätmetoden som valdes och som kommer 
att användas av SvK är mätning via hjälpkontakt, även kallad (tillståndskontakt) och en 
rörelsegivare monterad på kamaxeln. Mätning utförs genom att först koppla in hjälpkontakt och 
rörelsegivaren till mätinstrument. Strömtänger kopplas in till spolarna och 
uppspänningsmotorerna. Efter det att mätinstrument har ställts in, intas behörigt säkerhetsavstånd. 
Manöver utförs antigen lokalt eller genom att kontakta driftcentral och be om att utföra en 
manöver. När all data har registrerats och kontrollerats, intas behörig säkerhets avstånd igen och en 
till-manöver utförs. [5] De tillståndsvariabler som har uppmätts analyseras sedan genom att utföra 
trendanalyser och genom att se till att dessa inte överstiger vissa förbestämda gränsvärden. Vissa 
gränsvärden har fingeravtrycksmätningen som utgångspunkt. Fingeravtrycksmätningen är den 
mätning som utförs vid driftsättningen av brytare. Då mäts t.ex. funktionstider, rörelseförlopp, spol- 
och motorströmmar. Dessa värden är då fingeravtrycket. Följande tillståndsvariabler kan mätas vid 
en tillståndskontroll:  

Tillslagstiden (t3) är tiden som det tar från att tillslagsmagneten aktiveras och avslutas när 
hjälpkontakten går från läge 1 till 0. Detta motsvarar tiden t3 i figur 4. För denna tid gäller en 
maximal avvikelse från fingeravtrycksmätningen på ± 2,0 ms. [6] 

Frånslagstiden (t1) är tiden som det tar från att frånslagsmagneten aktiveras och avslutas när 
hjälpkontakten går från läge 0 till 1. Detta motsvarar tiden t1 i figur 4. För denna tid gäller en 
maximal avvikelse från fingeravtrycksmätningen på ± 1,5 ms. [6] 

Kontaktdämpningen (t2) är en tid som bestämmer kontaktdämpningen t2 i figur 4. För denna tid 
gäller en maximal avvikelse från fingeravtrycksmätningen på ± 2,0 ms. [6] 

Figur 4: illustration av kontaktrörelsen för ABB HPL420B2. [6] 

Motorström: Mätning av motorströmmen ska ske mot slutet av uppspänningen. Maximalt tillåten 
motorström är 110 % av erhållet mätvärde vid rutinprov. [2] 

Figur 4 - kontakt och hjälpkontaktrörelse 
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Motoruppspänningstid: Är den tiden det tar för motorn att spänna upp fjäderbatterierna. Tillåten 
variation i spänntiden är 30 % av erhållet mätvärde vid rutinprov. Motorn ska kunna spänna 
fjädrarna vid minst 85 % av nominell spänning (enligt IEC). [2] 

Dämptid: Mäts via rörelsegivaren som är monterad på manöverdonets kamaxel. Dämptiden mäts 
vid tillslag och ska motsvara parametern b i dämpkurvan som presenteras i figur 5. Dämptiden ska 
vara mellan 80 – 300 ms. [2] 

Dämpsträcka: Mäts på samma sätta som dämptiden via rörelsegivaren på kamaxeln. Dämpsträckan 
motsvarar parametern a i figur 5. Dämpsträckan ska vara mellan 15 – 25 mm. [2] 

Tidsavvikelse mellan faser: är den tiden det tar från att en manöversignal för tre polig manöver går 
ut till manöverdonen fram tills huvudkontakterna har slutits eller öppnat. Toleranserna är maximal 
fasavvikelse mellan faser: 4 ms vid tillslag och 3 ms vid frånslag. [2] 

Förutom mätning av ovanstående tillståndsvariabler ska en visuell inspektion utföras. Där ingår att 
kontrollera värmeelementens funktion, gastryck, ventiler, avrinningshål, utvändig renhet och att 
luckor är hela och går att stänga ordentligt.  

Figur 5: Dämpkurva vid tillslag. [2] 

Genom att undersöka de tillståndsvariabler givna ovan, kan mekaniska fel i manöverdon, 
länksystem, dämpdon, uppspänningsmotorer och vissa elektriska fel som trasiga värmeelement 
upptäckas. Även enklare fel som trasiga luckor och igentäppta avrinningshål kan upptäckas då en 
visuell inspektion utförs under en tillståndskontroll. 

 

Figur 5 - Dämpkurva för ABB HPL420B2 
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3 TILLSTÅNDSÖVERVAKNING AV FRÅNSKILJANDE BRYTARE  

Tillståndsbaserat underhåll är en gren under kategorin förebyggande underhåll. Denna typ av 
förebyggande underhåll går ut på att mäta och undersöka olika tillståndsvariabler i ett system. 
Dessa variabler kan t.ex. vara vibration, temperatur, motorström eller gashalt. Tillståndsvariabler 
kan övervakas kontinuerligt t.ex. genom ett online övervakningssystem eller intervallbaserat genom 
att en person utför mätningen manuellt med mätutrustning baserat på ett förbestämt tidsintervall. 
För att tillståndsbaserat underhåll ska fungera, behövs två viktiga komponenter: 

• En metod eller system som mäter och samlar in nödvändig tillståndsvariabeldata. 

• En modell för att kunna avgöra tillståndet utifrån mätningarna. 

När mätvärden från alla tillståndsvariabler har samlats in, analyseras dessa och utifrån resultatet 
kan olika underhållsbeslut tas. Beslut om t.ex. förebyggande underhåll det vill säga en planerad 
reparation ska utföras innan ett haveri inträffar kan tas om resultatet tyder på att ett fel är 
underutveckling och kommer att inträffa om t.ex. en månad. Ett annat beslut kan vara omedelbar 
avhjälpande underhåll. Detta beslut kan t.ex. tas då mätvärdena på tillståndsvariablerna har gått 
över en viss förbestämt gränsvärde som då tyder på att ett fel har inträffat. [7]  

SvK har för närvarande ca 300 stycken frånskiljande brytare installerade i stamnätet. För att öka 
tillförlitligheten och tillgängligheten vill SvK komplettera de inspektioner som redan finns med 
tillståndsövervakning genom tillståndskontroller. Populationen frånskiljande brytare på SvK består 
av olika modeller, en presentation av populationen frånskiljande brytare registrerade i 
underhållsystemet Banken (maj 2014) visas i figur 6.  

Figur 6: Populationen frånskiljande brytare i stamnätet, den största gruppen 132 st av populationen består av ABB 
HPL420B2, 71 st är Siemens brytare av typen 3AP2FI-DCB, 19 av populationen är ABB HPL245B1och övrigt är modeller 
som t.ex. ABB HPL3000B1. (Banken maj 2014)  

Populationen består av ca 60 % ABB HPL420B2 frånskiljande brytare som är den största 
brytargruppen. Denna brytargrupp som används på spänningsnivån 400kV har varierande ålder 
där den äldsta brytaren är från 2002. Näststörsta brytargruppen är Siemens 3AP2FI-DCB, även för 
spänningsnivån 400kV. Den är ganska ung då den äldsta brytaren är från 2009. ABB:s HPL245B1 

Figur 6 - Populationen frånskiljande brytare 
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19	   5	  
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är den grupp som hamnar på tredje plats. Den är för spänningsnivån 220kV och dess äldsta brytare 
är från år 2000. ABB:s HPL420B2 och HPL245B1 använder samma typ av manöverdon BLG1002A, 
men skillnaden är att HPL420B2 har två brytställen per pol och har tre stycken manöverdon medan 
HPL245B1 har ett brytställe per pol och har bara ett manöverdon. ABB:s HPL420B2 finns även som 
brytare utan frånskiljande funktion d.v.s. att brytaren saknar blockeringsdonet AD100. Denna 
studie fokuserar på ABB:s frånskiljande brytare HPL420B2 med manöverdon BLG1002A för att den 
är den vanligast förekommande brytare. 

3.1 Bestämning av Inspektionsintervall 

Man kan använda sig av olika metoder för att ta fram ett inspektionsintervall för 
tillståndskontrollmätningar. I RCM (Reliability Centered Maintenance) -litteraturen presenteras 
olika metoder och modeller för att ta fram inspektionsintervall beroende på vilka förutsättningar 
som är tillgängliga. Det som RCM litteratur oftast presenterar är inspektionsintervall baserad på 
PF-metoden. Denna metod kräver kännedom om: 

• Tiden som det tar från att mätmetoden som används, upptäcker ett påbörjat fel fram tills 
felet är färdigutvecklad och leder till ett haveri.  

• Kostnad för förebyggande underhåll.  

• Kostnad för avhjälpande underhåll d.v.s. kostnaden att reparera felet efter att det har 
inträffat. 

•  Inspektionskostnader. 

•  Reperationstiden. 

• Mätningarnas noggrannhet.  

Inspektionsintervallet erhålls sedan genom att lösa optimeringsproblemet och minimera 
kostnaderna. [7] Då det inte alltid finns tillgång till sådan information, behövs det andra metoder 
för att ändå kunna ta fram ett lämpligt mätintervall. I denna studie presenteras en metod som 
bygger på att ta fram ett mätintervall baserat på felhistorik. Felfördelningen studeras och anpassas 
till en statistiskmodell för att sedan ha denna som utgångspunkt för mätintervallet. Målet är att ta 
fram ett lämpligtmätintervall för tillståndskontrollmätningar. Vad en tillståndskontroll är och vilka 
fel som går att upptäcka med metoden har presenterats i kapitel 2.4.5.  

3.1.1 Teori  

Metoden som presenteras i denna studie baseras på hur fel som kan upptäckas med 
tillståndskontroller fördelar sig. Fel som går att upptäcka med en tillståndskontroll definieras. 
Sedan tas ett stickprov ut ur populationen. Stickprovet testas fram till första felet på alla brytare 
uppträder. Sedan registreras tiden det tog från att brytaren sattes i drift fram tills felet inträffade. 
Då det inte alltid finns resurser eller möjligheter att vänta tills alla brytare i stickprovet felar, 
kommer man att erhålla tider från testperiodens start fram tills testperioden är slut där inga fel har 
inträffat. Denna typ av data kallas för högercensurerad data. Figur 7 illustrerar hur tid till fel och 
högercensurerad tid beräknas. En Weibullsannolikhetsplot används för att avgöra om 
livslängdsdata erhållen från stickprovet kommer från en Weibullfördelning. Då sannolikhetsplotten 
tyder på att livslängdsdata kommer från t.ex. en Weibullfördelning, anpassas en Weibullfördelning 
till erhållen data genom parameterestimering. Parameteranpassningen kan ske antigen genom 
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användning av Weibullpapper eller numeriskt med hjälp av verktyg som t.ex. Matlab. Matlab 
använder sig av maximum-likelihood metoden för parameterestimering. Efter att en statistisk 
fördelning har anpassats till livslängdsdata, ska modellen verifieras. Ett sätt att verifiera modellen 
är att plotta den empiriska fördelningsfunktionen och att jämföra denna med den estimerade 
fördelningsfunktionen. Efter det att modellen har verifierats, plottas och studeras felintensitets, 
täthets- och fördelningsfunktionen. Ökande felintensitet kommer att innebära att sannolikheten för 
att fel inträffar ökar med tiden, vilket kommer att leda till att man bör ha tätare inspektionsintervall 
med tiden. Minskande felintensitet kommer att innebära att sannolikheten att fel inträffar är stor i 
början av livslängden men minskar med tiden. Detta kommer att innebära att man bör ha tätare 
inspektionsintervall i början och glesare med tiden. Konstant felintensitet kommer att innebära att 
sannolikheten att fel inträffar under livslängden är konstant. Slutligen för att bestämma 
inspektionsintervallet utgår man från hur många inspektioner är möjliga att utföra under brytarens 
livslängd. Felintensitetsfunktionen delas upp så att arean under grafen är lika stor mellan två 
inspektioner med avseende på antal möjliga inspektioner. Härnäst kommer de olika stegen att 
beskrivas närmare.  

Figur 7: Beräkning av tid till fel och högercensurerad tid. X indikerar att fel har inträffat.  

3.1.1.1 Weibullfördelning 

Wiebullfördelningen är en av de mest använda livslängdsfördelningarna inom 
tillförlitlighetsanalysen. Denna fördelning är utvecklad av den svenska professorn Waloddi Weibull. 
[7] Tid till fel T för en komponent sägs vara Weibullfördelad med parametrarna α (> 0) och λ (>0) 
om fördelningsfunktionen F(t )  och täthetsfunktionen f (t )  ges av (1.1) och (1.2). [7] 

 F(t) = Pr(T ≤ t) = 1− e−(λt )α

0
för t > 0 
annars

⎧
⎨
⎪

⎩⎪
  (1.1) 

  

 f (t ) =
d
dt
F(t ) = αλα tα−1e−(λt )α

0

⎧
⎨
⎩

för t > 0
annars

  (1.2) 

där λ är skalparametern ochα är formparametern. Vid specialfallet dåα = 1  kommer 
Weibullfördelningen att motsvara exponentialfördelningen. Täthetsfunktionen för olika värden på
α illustreras i figur 8. Olika värden på formparametern ger en mängd fördelningar av olika 
former. Överlevnadsfunktionen R(t)  ges av (1.3) 

α

Figur 7 - Tid till fel och högercensurerad tid 
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 R(t) = Pr(t > 0) = e−(λt )α för t > 0   (1.3) 

Felintensitetsfunktionen för Weibullfördelningen ges av (1.4) 

 z(t) = f (t)
R(t)

=αλαtα−1  för t > 0   (1.4) 

Felintensitetsfunktionen för olika värden på α illustreras i figur 9. Felintensitetsfunktionen för 
α = 1  är konstant. För α >1  är den ökande och för α <1  minskande med tiden.  

Figur 8: Olika värden på formparametern α ger en mängd fördelningar av olika former.  

Figur 9: Weibull felintensitetsfunktionen för olika värden på α. λ = 1  

3.1.1.2 Sannolikhetsplot 

Sannolikhetsplot är en metod som används för att kunna avgöra om ett stickprov kommer från en 
speciell sannolikhetsfördelning, t.ex. en Weibull fördelning. Metoden går ut på att sortera 
stickprovet, räkna ut medianrangen och plotta på ett logaritmisk papper för den 
sannolikhetsfördelningen som stickprovet ska testas mot. Weibullsannolikhetsplot går ut på att 
först sortera datamängden från minsta till största värdet. Medianrangerna kan sedan beräknas 
antigen genom formeln (1.5) eller hämtas ur tabeller. 

 
 
MR ∼ i − 0.3

N + 0.4
⋅100   (1.5) 

Figur 8 - Weibulltäthetsfunktion 
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Figur 9 - Weibullfelintensitetsfunktionen 
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Där i är ordningsnumret och N är den totala datamängden.  Datapunkterna med medianrangerna 
plottas på Weibullpapper. Om punkterna följer en rät linje, tyder plotten på att stickprovet kommer 
från en Weibullfördelning. [8] 

3.1.1.3 Empiriska fördelningsfunktionen 

Den empiriska fördelningsfunktionen är en icke-parametrisk estimator av den underliggande 
fördelningsfunktionen för en stokastisk variabel. Den kan ses som den bästa gissningen för den 
underliggande okända fördelningsfunktionen. Det är intressant att jämföra en icke-parameterisk 
metod att ta fram en fördelningsfunktion för ett stickprov med en parametrisk metod. Den 
empiriska fördelningsfunktionen definieras enligt: 

Givet en datamängd t1,.....,tn  av oberoende observationer från en okänd fördelning med den okända 
fördelningsfunktionen F(t) , ges den empiriska fördelningsfunktionen av (1.6) 

 F̂(t) = ti ≤ t
n

  (1.6) 

Den empiriska fördelningsfunktionen är en ökande stegfunktion. En observation ti får den 
empiriska fördelningsfunktionen att stiga med värdet 1n   i punkten ti . Om det skulle finnas m  
stycken observationer som var och en har värdet ti ,  ökar stegfunktionen med värdet mn  i punkten 
ti . [9] 

Då stickprovet innehåller högercensurerade observationer bestäms den empiriska 
fördelningsfunktionen av Kaplan-Meier-estimatorn. För ett värde t > 0.  Låt t(1) < t(2) < ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ < t(n)  vara 
tider till fel eller högercensurerade tider. Ordna tiderna med avseende på tidslängd. Låt Jt  vara 
uppsättning av alla index j  där t( j ) ≤ t  och t( j )  är tider till fel. Låt nj  vara antalet enheter i funktion 
eller under observation direkt före t( j ),  j = 1,2.....,n.  Då ges empiriska fördelningsfunktionen av 
Kaplan-Meier-estimator enlig ekvation (1.7). [7] 

 F̂(t) = 1−
nj −1
njj∈Jt

∏   (1.7) 

 

3.1.1.4 Inspektioner 

Efter det att en statistisk modell har anpassats, studeras felintensiteten, täthets- och 
fördelningsfunktionen. Ökande felintensitet innebär att sannolikheten för att fel inträffar ökar med 
tiden. Med en tillståndskontroll vill man upptäcka fel så fort som möjligt och därmed undvika 
oförutsedda avbrott. Då sannolikheten för att fel inträffar ökar med tiden, bör man ha tätare 
inspektionsintervall för att öka sannolikheten att upptäcka fel i tid. Nackdelen med konstant 
inspektionsintervall i detta sammanhang är att man kommer att utföra inspektioner i början av 
livslängden där sannolikheten för att fel inträffar mellan inspektionerna är liten jämfört med 
sannolikheten för att fel inträffar mellan två inspektioner med samma intervall mot slutet av 
livslängden. Detta skulle ge en ökad sannolikhet för att tillståndskontrollerna missar felen i slutet av 
livslängden, då tiden mellan inspektionerna är för lång och felen kommer med stor sannolikhet att 
inträffa mellan inspektionerna.  Att ha varierande inspektionsintervall kommer att ge en bättre 
resursfördelning då resurserna kommer att användas där de mest behövs d.v.s. när sannolikheten 
för att fel inträffar är störst. Låt z(t)  vara felintensitetsfunktionen och N vara antalet inspektioner 
som är möjliga att utföra under brytarens livslängd. Vi vill dela upp inspektionerna så att arean 
under grafen för felintensitetsfunktionen är lika stor mellan två inspektioner. Låt t0  vara tiden då 
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brytaren sätts i drift och ts  vara tiden då brytaren tas ur drift och skrotas. Den totala arean under 
felintensitetsfunktionen för hela livslängden på en brytare ges av (1.8) 

 Atot = z(t)dt
t0

ts

∫   (1.8) 

Arean mellan två inspektioner ges sedan av (1.9) 

 Ains =
Atot
N

  (1.9) 

Inspektionstiderna t1,t2,...,tN  erhålls sedan ur (1.10) 

 Ains = z(t)dt = Z(tn )− Z(tn−1)
tN−1

tN

∫   (1.10) 

3.1.2 Tillämpning på SvK:s frånskiljande brytare ABB HPL420B2 

Härnäst presenteras tillämpningen av metoden ovan för bestämning av inspektionsintervall på 
SvK:s frånskiljande brytare, ABB:s HPL420B2 med manöverdon BLG1002A. 

3.1.2.1 Insamling och sortering av data 

I denna studie används två data källor från SvK:s underhållssystem Banken, historiska arbetsorder 
(AO) och tekniska data för brytare. I historiska arbetsorder beskrivs all arbete utfört på en 
komponent, i detta fall brytare. I information om allt ifrån reparationer och underhåll till 
kopplingar och flytt av komponenter finns tillgängligt. Figur 10 visar hur en arbetsorder kan se ut. 
En arbetsorder kan skapas på olika sätt. Ett sätt kan t.ex. vara att ett larm om fel kommer in till 
driftcentralen. Driftcentralen skapar då en arbetsorder som går till en underhållsentreprenör. 
Underhållsentreprenören utför felsökning och reparation för att sedan skriva en slutrapport i 
arbetsordern om vad felet var och vilka åtgärder har utförts. 

I tekniska data för brytare, kan en lista för den studerade brytargruppen tas ut med all relevant 
information som t.ex. tillverkningsår, fabrikat, manöverdon o.s.v. I denna studie ligger fokus på 
ABB:s frånskiljande brytare HPL420B2 med manöverdon BLG1002A. Denna brytare är nästan 
identisk med ABB:s brytare HPL420B2 utan frånskiljande funktion. Denna brytare saknar 
blockeringsdonet AD100 och har oftast en annan typ av isolator. Dessa två brytartyper kommer att 
slås ihop för att få tillgång till mer data och felstatistik då den äldsta brytaren utan frånskiljande 
funktion är från 1986 jämfört med frånskiljande brytare där den äldsta är från 2002. Detta kan 
utföras då studien inte behöver ta hänsyn till fel relaterade till blockeringsdonet AD100 eller till 
isolatorfel, eftersom dessa fel inte upptäcks med tillståndskontroll.  

Ur SvK:s underhållssystem Banken hämtas en lista på alla HPL420B2 brytare med manöverdon 
BLG1002A denna lista kommer att innehålla brytare som är under konstruktion, är i drift och som 
är skrotade. De två sista alternativen är intressanta då det är rapporterade fel på dessa brytare som 
ska studeras. Listan sorteras och brytare som är under konstruktion filtreras bort. De brytare som är 
kvar kommer då att vara stickprovet. Stickprovet som hämtades maj 2014 innehåller 198 brytare. 
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Figur 10: Exempel på hur en arbetsorder ur underhållssystemet Banken kan se ut. 

För stickprovet hämtas en lista med alla historiska arbetsorder (AO). Denna lista kommer att 
innehålla de fel som ska studeras och mycket annat som inte är relevant. Listan sorteras och 
genomgås manuellt. De fel som ska studeras och är intressanta är sådana fel som går att upptäcka 
med en tillståndskontroll. Sådana fel är definierade i avsnitt 2.4.5. AO med denna typ av fel plockas 
ut och paras ihop med respektive brytare. Tiden till fel beräknas från att brytaren sattes i drift fram 
tills felet inträffade. Brytare där inga fel har inträffat räknas som högercensurerade. Tiden räknas 
från att brytaren sattes i drift fram tills tiden då stickprovet togs ut som högercensurerad. Tiden som 
kommer att studeras är tid till första fel. Anledningen till detta är att när första felet har inträffat och 
komponenten där felet har inträffat byts ut så kommer inte andra felet att ha samma fördelning som 
det första felet, då vissa komponenter är fortfarande gamla medan komponenten som är reparerad 
är ny. Andra felet kan även bero av reparationen på första felet. Att studera felfördelningen med 
avseende på flera fel efter varandra är komplext. För denna studie är det tillräckligt att studera tid 
till första fel då i stickprovet som har hämtats är det väldigt få brytare som har flera fel av intresse 
efter varandra. Som tidigare nämnts, används brytare inom olika områden i kraftnätet. Att räkna tid 
till fel i kalendermånader eller år skulle ge en orättvis jämförelse då vissa brytare utför en koppling 
per månad medan andra kan utföra 15 kopplingar i månaden. För att kunna jämföra tid till fel på 
brytare från olika områden, konverteras kalendertid till antal kopplingar. Detta utförs med hjälp av 
tabellen i avsnitt 2.3. Tid (kopplingar) till fel eller tid tills stickprovet togs ut (vid högercensurering) 
adderas med 50 kopplingar. Detta är ungefär antalet kopplingar som en brytare utför vid provning 
innan driftsättning. [10]  

Figur 10 - Arbetsorder exempel 
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3.1.2.2 Anpassning av modell 

En Weibullmodell anpassas till stickprovet. Efter att stickprovet har sorterats och tid till fel har 
beräknats enligt föregående avsnitt, utförs en Weibullsannolikhetsplot på stickprovet. Detta för att 
kunna se om stickprovet följer en Weibullfördelning. (Matlab koden redovisas under bilagor, sidan 
45.)  Hela stickprovet gav resultatet som presenteras i figur 11. Figuren visar två grupper 
datapunkter som verkar följa två olika Weibullfördelningar. Efter en närmare studie på stickprovet, 
kunde detta spåras till antal kopplingar som brytarna i stickprovet utför. Som nämnts i tidigare 
avsnitt, utför brytare olika antal kopplingar beroende på var brytarna används i kraftsystemet. 
Skillnaden i antal kopplingar som brytarna utför under sin livslängd kan variera väldigt mycket. 
T.ex. kan en shuntreaktorbrytare utföra ca 6000 kopplingar under sin livslängd jämfört med en 
ledningsbrytare som utför ca 200 kopplingar. Detta kommer att resultera till att shuntreaktor- och 
ledningsbrytare kommer att genomgå olika typer av slitage. En ledningsbrytare kommer inte att 
uppleva fel relaterade till stort antal kopplingar, t.ex. fel som uppkommer efter flera tusen 
kopplingar. Därför har man i denna studie valt att dela upp stickprovet i två grupper. Grupp ett 
kommer att bestå av brytare som utför mindre än 100 kopplingar/år. Hit hör kabel, ledning, 
transformator och samlingsskenebrytare. Stickprovet för grupp ett som hämtades maj 2014 (se 
bilaga sidan 36), innehåller 162 observationer varav 126 kabel- och ledningsbrytare, 19 
transformatorbrytare och 17 samlingsskenebrytare. Grupp två kommer att bestå av brytare som 
utför mer än 100 kopplingar/år. Hit hör shuntreaktor och shuntkondensatorbrytare. Stickprovet för 
grupp två som hämtades maj 2014 (se bilaga sidan 42) innehåller 36 observationer varav 13 
shuntkondensatorbrytare och 23 shuntreaktorbrytare. Weibullsannolikhetsplot för de två nya 
grupperna presenteras i figur 12 och figur 13. De estimerade Weibullparametrarna för grupp ett blev 
α ≈ 3,0  och λ ≈ 230 . För grupp två α ≈1,6  och λ ≈ 3000 . En sammanställning av resultatet 
presenteras i tabell 2. 

Tabell 2 – Sammanställning av resultat 

Grupp 1 2 

Antal brytare 162 36 

Kabel och ledningsbrytare 126 - 

Transformatorbrytare 19 - 

Samlingsskenebrytare 17 - 

Shuntreaktorbrytare - 23 

Shuntkondensatorbrytare - 13 

Högercensurerade observationer 149 25 

Antal fel 13 11 

Formparametern α   3,0 1,6 

Skalparametern λ   230 3000 
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Figur 11: Weibull sannolikhets plot för hela stickprovet. 

 Figur 12:  Weibullsannolikhetsplot för grupp ett. 

	   	  

Figur 11 - Weibullsannolikhetsplot på hela stickprovet (försök ett) 

Figur 12 - Weibullsannolikhetsplot, grupp ett 
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Figur 13: Weibullsannolikhetsplot för grupp två. 

3.1.2.3 Modellverifiering 

Weibullmodellerna som har anpassats till de två brytargrupperna verifieras genom att plotta 
fördelningsfunktionerna med ett 95 %-igt konfidensintervall gränser, för att sedan jämföra med den 
empiriska fördelningsfunktionen. Figur 14 presenterar resultatet för grupp ett. Ur figuren kan man 
se att den anpassade Weibull fördelningsfunktion följer den empiriska fördelningsfunktionen. Detta 
resultat tyder på att den modellen som har anpassats är korrekt. Figur 15 presenterar resultatet för 
grupp två och här gäller samma resultat som för grupp ett. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 - Weibullsannolikhetsplot, grupp två 
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Figur 14: Den anpassade Weibull fördelningsfunktionen (röd), med gränser för ett 95 %-igt konfidensintervall 
(sträckadlinje). Empiriska fördelningsfunktionen (blå). (grupp ett) 

Figur 15: Den anpassade Weibull fördelningsfunktionen (röd), med gränser för ett 95 %-igt konfidensintervall (sträckadlinje). 
Empiriska fördelningsfunktionen (blå). (grupp två)  

Figur 14 - Fördelningsfunktionen och empiriska fördelningsfunktionen, grupp ett 
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Figur 15 - Fördelningsfunktionen och empiriska fördelningsfunktionen, grupp två 
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3.1.2.4 Genomgång av fel och felutvecklingstid 

Efter att alla AO för den studerade brytargruppen har hämtats och alla relevanta fel har plockats ut, 
blev resultatet 24 stycken upptäckbara fel. 13 stycken av felen som går att upptäcka tillhör grupp ett 
d.v.s. gruppen med brytare som utför få kopplingar och 11 stycken av felen tillhör grupp två, 
gruppen med hög kopplingsfrekvens. För att få en idé om felutvecklingstiden, kommer fel som har 
en potentiell utvecklingstid att studeras genom att titta i historiska arbetsorder om när senast 
brytaren haft en funktionskontroll eller underhåll och utgå ifrån detta datum för att försöka se hur 
lång felutvecklingstiden kan ha varit. Fel där det inte finns möjlighet att studera en kontinuerlig 
tillståndsvariabel som t.ex. värmeelement där det endast finns två tillstånd, fungerar eller fungerar 
inte, kommer inte att tilldelas möjlig felutvecklingstid. Här nedan presenteras felen från stickprovet.  

Grupp ett: 

Fel nr 1 
Problem att slå till brytaren, fungerade endast i två faser. Fungerade igen efter felsökning och 
handmanöver.   

Fel nr 2 
Trasigt värmeelement.  

Fel nr 3 
Felaktig daggpunkt.  

Fel nr 4 
En pol byttes efter att brytaren inte gick ifrån i alla faser. 

Fel nr 5 
Manöverproblem, kabelpart hade släppt från plint i manöverdonet.  

Fel nr 6 
Problem med fjäderuppspänning, brytaren utsatt för DC ström. 

Fel nr 7 
Problem vid tillslag. Problem med fjäderuppspänning. Lösa delar och dålig spärrpaket.  Möjlig 
felutvecklingstid ca 3 år. 

Fel nr 8 
Manöverdonsfel. Dvärgbrytare utlöst. 

Fel nr 9 
Inget manöversvar. Felaktigt fasningsdon. 

Fel nr 10 
Lucka saknas. 

Fel nr 11 
Trasig luftventil.  

Fel nr 12 
Trasig manöverdonslucka. 
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Fel nr 13 
Jordfel i uppspänningsmotor. 

Grupp två 

Fel nr 1 
Trasiga stoppklackar. Möjlig felutvecklingstid ca 1 år 

Fel nr 2 
Länksystemhaveri i mekhus. Möjlig felutvecklingstid ca 3 år 

Fel nr 3 
Trasig fjäderuppspänningsmotor. Möjlig felutvecklingstid ca 2 år 

Fel nr 4 
Havererad dragstång. Möjlig felutvecklingstid ca 1 år 

Fel nr 5 
Trasigt värmeelement. 

Fel nr 6 
Glappkontakt i motorkretsen för fjäderuppspänning.  

Fel nr 7 
Problem med tillslag. Kabelpart släppt från plint. 

Fel nr 8 
Trasigt tak. 

Fel nr 9 
Problem med fjäderuppspänning, lösa delar. Möjlig felutvecklingstid ca 1 månad. 

Fel nr 10 
Trasig nedbringararm. Möjlig felutvecklingstid ca 1 år. 

Fel nr 11 
Skadat drev i kuggväxel. Möjlig felutvecklingstid ca 1 år. 
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3.1.2.5 Resultat 

Den anpassade Weibull täthet- och fördelningsfunktionen för grupp ett presenteras i figur 16 och 17. 
Felintensitetsfunktionen presenteras i figur 18. Weibullparametrarna för grupp ett är 
skalparametern λ ≈ 230  och formparametern α ≈ 2,9.  Parametrarna med ett 95 %-igt 
konfidensintervall är λ ≈162 –  327  och α ≈ 2,0 –  4,4.  Täthetsfunktionen, fördelningsfunktionen 
och felintensitetsfunktionen för grupp två presenteras i figur 19, 20 och 21. Weibullparametrarna, 
skalparametern λ ≈ 3000 och formparametern α ≈1,6 . Parametrarna med ett 95 %-igt 
konfidensintervall är λ ≈1992 –  4552  och α ≈1,0 –  2,5 .  

Det är svårt att se en koppling mellan felen som är upptäckbara för grupp ett. Majoriteten av dessa 
fel är svåra att förutse utan upptäcks först efter att dessa har inträffat. För grupp två finns ett tydligt 
samband mellan felen där majoriteten kan kopplas till mekaniskt förslitning. Gemensamt för 
mekaniska fel är att det finns en potential att upptäcka sådana fel innan dessa leder till haveri.  

Inspektionsintervallet beräknas enligt avsnitt 3.1.1.4. Då information om hur mycket resurser är 
tillgängliga för tillståndskontroller saknas, kommer man att utgå ifrån vad som är tillgängligt för en 
tekniskt rondning. Då en tillståndskontroll kan utföras i samband med en tekniskt rondning, kan 
inspektionsintervallet för tillståndskontroller utgå ifrån det. Tekniskt rondning på SvK utförs 
vartannat år för ABB:s HPL420B2 [1]. Denna brytare har en livslängd på minst 30 år [2]. Att ha 
detta som utgångspunkt ger 15 inspektioner under hela livslängden. Inspektionsintervallen för de 
två olika grupperna presenteras i tabell 3 och 4, beräkningarna utfördes i Matlab se bilaga 7.3. 
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Figur 16: Täthetsfunktionen för grupp ett, täthetsfunktionen har sitt max värde vid ca 200 kopplingar. 

 
Figur 17: Fördelningsfunktionen för grupp ett. 

	    

Figur 16 - Täthetsfunktionen, grupp ett 
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Figur 17 - Fördelningsfunktionen, grupp ett 
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Figur 18: Felintesitetsfunktionen för grupp ett.  

 
Figur 19: Täthetsfunktionen för grupp två. 
 

	    

Figur 18 - Felintensitetsfunktionen, grupp ett 
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Figur 19 - Täthetsfunktionen, grupp två 
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Figur 20: Fördelningsfunktionen för grupp två. 

 
Figur 21: Felintesitetsfunktionen för grupp två.  

 

	    

Figur 20 - Fördelningsfunktionen, grupp två 
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Figur 21 - Felintensitetsfunktionen, grupp två 
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Tabell 3 - Inspektionsintervall för tillståndskontrollmätningar, grupp ett 

Nr. Ledning och Kabel (år) Transformator (år) Samlingsskena (år) 

1     5.8     6.8     8.9 

2    10.0    10.8    12.6 

3    13.0    13.7    15.2 

4    15.4    15.8    17.2 

5    17.4    17.7    18.9 

6    19.0    19.3    20.4 

7    20.6    20.8    21.8 

8    22.0    22.2    23.0 

9    23.2    23.3    24.1 

10    24.4    24.5    25.1 

11    25.4    25.5    26.1 

12    26.4    26.5    27.0 

13    27.4    27.5    27.9 

14    28.4    28.3    28.7 

15    29.2    29.2    29.5 
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Tabell 4 - Inspektionsintervall för tillståndskontrollmätningar, grupp två 

Nr. Shuntkondensator (år) Shuntreaktor (år) 

1     5.1     5.3 

2     8.2     8.3 

3    10.7    10.8 

4    12.9    13.0 

5    14.9    15.0 

6    16.7    16.8 

7    18.4    18.5 

8    20.1    20.2 

9    21.6    21.7 

10    23.1    23.2 

11    24.6    24.6 

12    26.0    26.0 

13    27.3    27.4 

14    28.7    28.7 

15    29.9    30.0 

 

3.1.2.6 Diskussion 

Resultatet tyder på att fel kopplade till grupp ett är av olika typer. Gemensamt för majoriteten av 
dessa fel är att de är svåra att förutsäga via mätningar. Anledningen till detta är att de 
tillståndsvariabler som är kopplade till dessa fel är binära. Binära tillståndsvariabler innebär att det 
endast finns två tillstånd, fungerar eller fungerar inte. Dessa fel går att upptäcka via 
tillståndkontroller först när de har inträffat. Nyttan med tillståndskontroller för dessa fel är att det 
finns en möjlighet att upptäcka dem innan de leder till stora störningar i kraftsystemet. Detta kan 
antigen ske genom att enkla fel som t.ex. en trasig lucka åtgärdas på en gång och förhindrar att regn 
kommer in i brytaren och orsakar ett problem, eller vid stora problem varna operatören om att en 
viss brytare inte kommer att kunna användas. Detta kommer att ge operatören tid för att kunna 
förbereda en annan lösning.  

För grupp två, gruppen med hög kopplingsfrekvens, har felen en annan karaktär. Där är majoriteten 
av felen mekaniska haverier. Det finns en potential att upptäcka utvecklingen av mekaniska fel via 
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mätningar av de kontinuerliga tillståndsvariablerna. Förutsättningarna för detta är att ha en 
noggrann och kontinuerlig mätmetod. Det finns två sätt att upptäcka fel via analys av de 
kontinuerliga tillståndsvariablerna. Det första är att undersöka att ett mätvärde inte överstiger ett 
visst förbestämt gränsvärde. Det andra är att utföra trendanalys och undersöka plötsliga avvikelser. 
Ju fler mätpunkter desto lättare det är det att hitta plötsliga avvikelser och upptäcka fel snabbt. Ur 
felen för grupp två, finns det 7 fel som kan analyseras med hjälp av kontinuerliga tillståndsvariabler. 
Av dessa, har 5 fel mindre än ett års felutvecklingstid. Ur inspektionstiderna för grupp två kan man 
se att intervallen mellan två inspektioner i början av livslängden för en brytare är längre än ett år. 
Detta kommer att leda till att möjligheten att upptäcka fel innan haveri begränsas, då 
felutvecklingen sker snabbare än inspektionsintervallet.  

Slutsatsen är att tillståndskontroller enligt intervallet i denna studie inte är lämpligt för brytarna i 
grupp två. Istället rekommenderas online tillståndsövervakning, detta på grund av de fel som 
uppkommer i denna typ av brytare, där möjligheten att upptäcka denna typ av fel ökar med hjälp av 
online övervakning. Brytarna i grupp två utför ca 100 – 200 kopplingar per år. Fördelen med online 
övervakning i detta fall är att vid varje koppling som en brytare utför registrerar systemet alla 
mätvärden på tillståndsvariablerna. Detta leder till att antalet mätpunkter blir fler och 
trendanalyserna noggrannare, vilket ger möjligheten att kunna upptäcka avvikelser snabbt. Online 
tillståndsövervakningen kompletteras med visuella inspektioner för att även täcka de fel som inte 
kan upptäckas via tillståndsvariablerna som online tillståndsövervakningen mäter. 
 
Genom att studera figur 14 och 15 kan man se att konfidensintervallet för fördelningsfunktionen blir 
bredare ju högre upp i antal kopplingar man kommer. Detta resultat kommer att innebära att för de 
brytare i grupperna som utför ett högre antal kopplingar, kommer resultatet för inspektionstiderna 
att bestämmas med mindre säkerhet än för de som utför få kopplingar i samma grupp.  
 
Formparametern för grupp två med ett 95 %-igt konfidensintervall är α ≈1,0 –  2,5.  Som tidigare 
nämnts i avsnitt 3.1.1.1, innebär formparametern α ≈1,0 konstant felintensitet. Varierande 
inspektionsintervall är inte lämplig att använda för konstant felintensitet detta för att kontant 
felintensitet innebär att sannolikheten att fel inträffar under livslängden är konstant och inte 
varierar med tiden. Resultatet tyder alltså på att vi har alltifrån konstant till ökande felintensitet. 
För att bli av med denna osäkerhet, krävs det att stickprovet kompletteras med fler observationer.  

3.1.2.7 Slutsats 

Variabelt inspektionsintervall enligt resultatet i tabell 3 rekommenderas för kabel, ledning, 
transformator och samlingsskenebrytare. För shuntreaktor och shuntkondensatorbrytare 
rekommenderas införandet av online tillståndsövervakning. Detta på grund av den höga 
kopplingsfrekvensen och feltyperna som uppkommer med denna typ av brytare. 

3.2 Förslag på hantering av mätresultat och felrapporter 

Idag sker inrapportering av mätresultat från olika typer av mätningar i from av inskannade PDF-
bilagor i samband med slutrapportering av arbetsorder. En genomgång av mätresultat från 
driftsättningsprov för olika brytare visade att mätresultat för vissa tillståndsvariabler ser olika ut 
när protokoll från olika entreprenörer jämförs. Exempel på detta är mätresultat för hjälpkontakt vid 
driftsättningsprov av Siemens frånskiljande brytare. Där vissa entreprenörer rapporterar tider för 
”hjälpkontakt” medan andra rapporterade tider för ”imagekontakt” under fältet hjälpkontakt i 
protokollet. Anledningen till detta är att det finns olika tolkningar av vad som ska rapporteras under 
detta fält mellan olika entreprenörer. 
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Vid tillståndskontroller är det viktigt att mät- och inrapporteringsmetoden utförs på samma sätt för 
varje brytarmodell. Samma mätutrustning och mätmetod bör användas av alla entreprenörer. STRI 
har undersökt mätutrustning från olika leverantören och där poängteras viktigheten av att använda 
samma mätutrustning. [11]  Även vid onlineövervakning bör samma utrustning användas. Detta för 
att kunna få ut så mycket nytta som möjligt av mätresultatet. När detta uppfylls skapas en möjlighet 
att kunna utföra jämförelser mellan olika brytare av samma modell. Detta är väldigt nyttigt vid t.ex. 
trendanalyser. T.ex. kan en tillståndsvariabel plötsligt göra en avvikelse som inte är väntad. 
Personen som utför analysen kan t.ex. välja att jämföra denna tillståndsvariabel med 
omgivningstemperaturen för att se om det finns ett samband mellan yttertemperaturen och 
avvikelsen. För att kunna dra en slutsats behövs det en referens då stor en avvikelse i 
yttertemperatur behöver inte betyda att det är normalt att denna tillståndsvariabel även ska avvika. 
För att få en referens kan person som utför analysen få stor nytta av att utföra en jämförelse med en 
brytare av samma modell någon annanstans in landet och utgå ifrån historiken för denna och 
jämföra hur tillståndsvariabeln har avvikit i samband med omgivningstemperaturen. 

3.2.1 Systemkoncept  

Här nedan presenteras ett systemkoncept för analys av mätresultat. Mätresultat från online 
tillståndsövervakning och från manuella tillståndskontroller rapporteras kontinuerligt in till en 
databas. Mätresultat, historiska arbetsorder och tekniska data för brytare kan sedan hämtas och 
presenteras i ett grafiskt användargränssnitt. Ett användargränssnitt kan sedan presentera 
resultatet på ett lättöverskådligt och användarvänligt sätt. Ett exempel på hur ett 
användargränssnitt kan presentera resultatet för en specifik brytare illustreras i figur 22. 

 
Figur 22: Exempel på hur ett grafiskt användargränssnitt kan presentera mätresultat.  

Figur 22 - Exempel på ett grafiskt användargränssnitt 
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Personen som utför analysen kan välja vilka tillståndsvariabler som ska presenteras. 
Tillståndsvariablerna presenteras över en tidsaxel, där även gränsvärden för tillståndsvariabeln 
visas. Tillståndsvariabler kan jämföras med varandra. På tidsaxlarna för tillståndsvariablerna kan 
även tidpunkter för intressanta historiska arbetsorder markeras. Detta skapar en möjlighet att 
koppla ett visst beteende på en tillståndsvariabel till ett arbete utfört på en brytare. Det ska även 
vara möjligt att jämföra tillståndsvariabler och övriga mätvärden från olika brytare med varandra. 
Att manuellt genomgå alla tillståndsvariabler för alla brytare är ineffektivt och kräver mycket 
resurser. Istället används larm som går till en ansvarig person när en tillståndsvariabel har gått över 
ett visst gränsvärde. När det gäller avvikelser mellan mätningarna, kan ett självlärt system 
användas. Systemet kan använda sig av föregående mätvärden för att skapa en uppfattning om vad 
som är en normalavvikelse mellan mätningarna. När en tillståndsvariabel utför en stor avvikelse, 
kan systemet larma en ansvarig person som utför en djupare analys och sedan drar en slutsats om 
denna avvikelse är normal eller om denna beror på ett problem. 

3.2.2 Felrapportering 

Idag sker inrapportering av fel på brytare i samband med slutrapportering av arbetsorder. Ett 
exempel på hur en arbetsorder kan se ut visas i figur 10. Det är viktigt att ta vara på felhistorik och 
ha en komplett feldatabas. Detta skapar möjligheter och underlättar arbeten som att undersöka 
upprepade fel, studera specifika fel, planera förebyggande underhåll och skapa statistiska 
undersökningar. För att förbättra felrapportering på SvK, rekommenderas komplettering av 
nuvarande rapportering med följande punkter: 

• Krav på att alla fält ska fyllas i är en bra start. Det förekommer många arbetsorder där fält 
inte är komplett i fyllda. 

• Avläsning och inrapportering av antalkopplingar en brytare har utfört när felet har inträffat.  

• Införa detaljerade fördefinierade fält för klassificering av fel. Först väljs i vilket område på 
brytaren felet har inträffat, en sådan uppdelning kan följa figur 1. När området har valts 
presenteras en lista på alla komponenter som finns i detta område som sedan kan väljas för 
att ange i vilken komponent felet har inträffat. Detta kommer att underlätta när 
undersökningar ska utföras på specifika fel eller för att ta fram vanligt förekommande fel.  

• Rapportera omfattningen på fel. Med omfattning menas här t.ex. att felet leder till avbrott, 
brytare kan användas med begränsad funktionalitet eller att felet inte påverkar 
funktionaliteten.  

 

 



SAMBAND MELLAN FEL OCH FUNKTIONSKONTROLLER | 30 

4 SAMBAND MELLAN FEL OCH FUNKTIONSKONTROLL 

Som en sidostudie under arbetets gång bestämdes det att undersöka om det skulle finnas ett 
samband mellan funktionskontroller och fel i brytare. Sambandet skulle undersökas genom att 
studera felintensitetsfunktionen för tid till fel efter funktionskontroll. Undersökningen följer teorin i 
kapitel 3 med undantaget att tiden beräknas från senast funktionskontroll till första fel eller 
störning. En illustration på hur tid till fel beräknas, visas i figur 23.  

Figur 23: figuren illustrerar hur tid till fel efter funktionskontroll beräknas. 

4.1 Insamling och sortering av data 

Som stickprov väljs alla brytare i drift som har genomgått funktionskontroll. Arbetsorder (AO) för 
alla brytare med manöverdon BLG1002A hämtas och sorteras. Funktionskontroller och verkligt 
slutdatum markeras. Sedan utgår man från funktionskontrollerna för varje brytare och följer så att 
registreringsdatum för första felet efter funktionskontroll markeras. För att erhålla tid till fel 
beräknas skillnaden mellan registreringsdatum för fel och verkligt slutdatum för 
funktionskontrollen i månader. Tiden konverteras sedan till antal kopplingar enligt tabell 1. 
Stickprovet delas i två grupper på samma sätt som i kapitel 3. Grupp ett består av 59 observationer 
där 43 stycken av observationerna är högercensurerade. Grupp två består av 38 observationer varav 
24 observationer är högercensurerade.  

4.2 Modellanpassning 

Weibullmodeller anpassas till de två grupperna. Resultatet för grupp ett är formparametern
α ≈ 0,78  och skalparametern λ ≈115.En Weibullsannolikhetsplot presenteras i figur 24. För grupp 
två är formparametern α ≈ 0,8  och skalparametern λ ≈1880.  Weibullsannolikhetsploten 
presenteras i figur 25.  

Figur 23 - Tid till fel efter funktionskontroll 
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Figur 24: Weibullsannolikhetsplot för grupp ett. 

Figur 25: Weibullsannolikhetsplot för grupp två. 

	    

Figur 24 - Weibullsannolikhetsplot, grupp ett 
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Figur 25 - Weibullsannolikhetsplot, grupp två 
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4.3 Modellverifiering 

Weibullmodellerna som har anpassats till de två brytargrupperna verifieras genom att plotta 
fördelningsfunktionerna med gränser för ett 95 %-igt konfidensintervall, för att sedan jämföra med 
den empiriska fördelningsfunktionen. Figur 26 presenterar resultatet för grupp ett. Ur figuren kan 
man se att den anpassade Weibull fördelningsfunktion följer den empiriska fördelningsfunktionen. 
Detta resultat tyder på att modellen som har anpassats är korrekt. Figur 27 presenterar resultatet 
för grupp två och här gäller samma resultat som för grupp ett. 

4.4 Resultat och diskussion  

De estimerade parametrarna, formparametern för grupp ett är α ≈ 0,8  och för grupp två är 
α ≈ 0,78.  skalparametern för grupp ett λ ≈115  och för grupp två λ ≈1880.  Båda formparametrarna 
för grupp ett och grupp två är mindre är ett, vilket innebär sjunkande felintensitet. Detta betyder att 
fel har störst sannolikhet att inträffa direkt efter funktionskontrollerna. Formparametrarna med ett 
95 %-igt konfidensintervall är α ≈ 0,51−1,19  för grupp ett och α ≈ 0,50 −1,20  för grupp två. 
Intervallen för båda grupperna är ganska lika. Intervallen har en stor spridning där värden på 
formparametern som är mindre än ett, innebär sjunkande felintensitet. När formparametern är ett 
ger detta konstant felintensitet och för värden över ett är felintensiteten ökande. Den stora 
spridningen på konfidensintervallet ger en stor osäkerhet i resultatet. En anledning till den stora 
spridningen är få observationer och många högercensureringar. Stickprovet för grupp ett innehöll 
60 observationer varav 73 % av observationerna är högercensurerade. För grupp två innehöll 
stickprovet 38 observationer varav 63 % är högercensurerade.  

4.5 Slutsats 

De estimerade formparametrarna tyder på att ett samband kan finnas mellan fel och 
funktionskontroller, då felintensitetsfunktionen är avtagande. Detta resultat har däremot stor 
osäkerhet på grund av konfidensintervallet på formparametrarna som pekar på minskande, ökande 
och konstant felintensitetsfunktion.  
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Figur 26: Den anpassade Weibull fördelningsfunktionen (röd), med gränser för ett 95 %-igt konfidensintervall  
(sträckadlinje). Empiriska fördelningsfunktionen (blå). (grupp ett) 

Figur 27: Den anpassade Weibull fördelningsfunktionen (röd), med gränser för ett 95 %-igt konfidensintervall 
(sträckadlinje). Empiriska fördelningsfunktionen (blå). (grupp två) 

Figur 26 - Fördelningsfunktionen och empiriska fördelningsfunktionen, grupp ett 
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Figur 27 - Fördelningsfunktionen och empiriska fördelningsfunktionen, grupp två 
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5 Slutsatser och rekommendationer 

Tillståndskontroll med varierande inspektionsintervall rekommenderas för kabel-, lednings, 
transformator- och samlingsskenebrytare. Denna typ av tillståndsövervakning är lämplig att 
använda för denna typ av brytare då dessa brytare utför för få kopplingar. För shuntreaktor- och 
shuntkondensatorbrytare rekommenderas införandet av online tillståndsövervakning. På grund av 
den höga kopplingsfrekvensen och feltyperna som uppkommer med denna typ av brytare. 

Ett nytt inrapporteringssystem för mätningar och ett system för att kunna hantera och analysera 
mätdata från online övervakningssystem och manuella tillståndskontroller behöver införas. 
Felrapporteringen behöver kompletteras och bli mer noggrann för att ge maximal nytta. 

Studien visade att samband mellan funktionskontroll och fel kan finnas. Dock finns det osäkerheter 
i resultatet på grund av för få observationer, vilket gör att en slutsats inte kan dras.  

Framtida arbeten  

Närmare studie på online tillståndsövervakning behöver utföras. Här behöver vi undersöka olika 
lösningar, potential, tillförlitlighet och flexibilitet med ett sådant system. Man bör utveckla ett 
system som möjliggör effektiv analys av mätdata från både online tillståndsövervakning och 
tillståndskontroller utförda ute i fält.   
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7 Bilagor 

7.1 Stickprovet grupp ett (maj 2014) 

Objktid   Ort  Registreringsdatum för fel Tid till fel/cen (år) Antal kopplingar till fel/cen (+) 50 kopplingar Högercensurerad 

   7 70 120 1 

  2013-05-29 6 60 110 0 

   7 70 120 1 

   4 40 90 1 

   3 30 80 1 

   8 80 130 1 

   18 180 230 1 

   7 70 120 1 

   13 65 115 1 

   13 65 115 1 

   7 70 120 1 

   7 70 120 1 

   3 30 80 1 

   3 30 80 1 

   7 70 120 1 

   8 80 130 1 

   6 60 110 1 

   7 70 120 1 

   7 70 120 1 

   14 70 120 1 

   14 70 120 1 

   14 70 120 1 
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  2013-10-29 13 65 115 0 

   3 15 65 1 

   4 20 70 1 

   3 15 65 1 

   3 15 65 1 

   18 90 140 1 

   6 30 80 1 

   14 70 120 1 

   14 70 120 1 

   14 70 120 1 

   14 70 120 1 

   14 70 120 1 

  2013-10-09 13 65 115 0 

   4 20 70 1 

   3 15 65 1 

   7 35 85 1 

   7 35 85 1 

   7 35 85 1 

   7 35 85 1 

   8 40 90 1 

  2010-06-16 4 20 70 0 

   18 90 140 1 

   6 30 80 1 

   4 20 70 1 

   3 15 65 1 
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   3 15 65 1 

   3 15 65 1 

  2014-04-02 3 15 65 0 

   7 35 85 1 

   7 35 85 1 

   7 35 85 1 

   7 35 85 1 

   8 40 90 1 

   6 30 80 1 

   6 30 80 1 

   6 30 80 1 

   6 30 80 1 

   4 20 70 1 

   3 15 65 1 

   4 20 70 1 

   4 20 70 1 

   4 20 70 1 

   4 20 70 1 

   4 20 70 1 

   4 20 70 1 

   4 20 70 1 

   4 20 70 1 

   18 90 140 1 

   8 40 90 1 

   8 40 90 1 
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   7 35 85 1 

   7 35 85 1 

   8 40 90 1 

   20 100 150 1 

   10 50 100 1 

   10 50 100 1 

   7 35 85 1 

   8 40 90 1 

   7 35 85 1 

   8 40 90 1 

   12 60 110 1 

   12 60 110 1 

   10 50 100 1 

   10 50 100 1 

   10 50 100 1 

  2005-10-25 1 5 55 0 

  2012-12-06 8 40 90 0 

   12 60 110 1 

   12 60 110 1 

   7 35 85 1 

   7 35 85 1 

   3 15 65 1 

   3 15 65 1 

   4 20 70 1 

   4 20 70 1 
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   7 35 85 1 

   7 35 85 1 

   7 35 85 1 

   8 40 90 1 

   19 95 145 1 

   3 15 65 1 

   3 15 65 1 

   4 20 70 1 

   4 20 70 1 

   4 20 70 1 

   4 20 70 1 

   12 60 110 1 

   12 60 110 1 

   12 60 110 1 

   12 60 110 1 

   8 40 90 1 

   8 40 90 1 

   8 40 90 1 

   8 40 90 1 

   7 35 85 1 

  2008-10-31 1 5 55 0 

   7 35 85 1 

   7 35 85 1 

   19 95 145 1 

   7 42 92 1 
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   7 42 92 1 

   9 54 104 1 

   6 36 86 1 

   7 42 92 1 

   3 18 68 1 

   3 18 68 1 

   7 42 92 1 

   7 42 92 1 

   7 42 92 1 

   7 42 92 1 

   7 42 92 1 

   8 48 98 1 

   4 24 74 1 

   4 24 74 1 

   8 48 98 1 

   4 24 74 1 

   4 24 74 1 

   4 24 74 1 

   7 35 85 1 

   7 35 85 1 

   4 20 70 1 

   3 15 65 1 

  2008-12-01 2 10 60 0 

   8 40 90 1 

   8 40 90 1 



BILAGOR | 42 

	  

  2013-09-12 6 30 80 0 

   18 90 140 1 

  2008-05-15 1 5 55 0 

   7 35 85 1 

   2 10 60 1 

   2 10 60 1 

   2 10 60 1 

   2 10 60 1 

   6 30 80 1 

  2012-06-18 4 20 70 0 

   6 30 80 1 

   6 30 80 1 

  2013-08-19 14 70 120 0 

   7 35 85 1 

   7 35 85 1 

   10 50 100 1 

	  

7.2 Stickprovet grupp två (maj 2014) 

Objktid   Ort  Registreringsdatum för fel Tid till fel/cen (år) Antal kopplingar till fel/cen (+) 50 kopplingar Högercensurerad 

   4,00 416,00 466,00 1 

   4,00 416,00 466,00 1 

   7,00 728,00 778,00 1 

   6,00 624,00 674,00 1 

   12,00 1248,00 1298,00 1 

   3,00 312,00 362,00 1 
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   12,00 1248,00 1298,00 1 

   3,00 312,00 362,00 1 

   18,00 1872,00 1922,00 1 

   3,00 312,00 362,00 1 

   12,00 1248,00 1298,00 1 

   7,00 728,00 778,00 1 

   12,00 1248,00 1298,00 1 

   3,00 579,00 629,00 1 

  2014-04-07 3,00 579,00 629,00 0 

  2014-02-19 18,00 3474,00 3524,00 0 

  2013-08-30 2,00 386,00 436,00 0 

   3,00 579,00 629,00 1 

  2013-06-27 6,00 1158,00 1208,00 0 

  2013-09-14 3,00 579,00 629,00 0 

   8,00 1544,00 1594,00 1 

  2003-10-09 9,00 1737,00 1787,00 0 

   7,00 1351,00 1401,00 1 

   3,00 579,00 629,00 1 

   6,00 1158,00 1208,00 1 

  2009-10-29 10,00 1930,00 1980,00 0 

   7,00 1351,00 1401,00 1 

   18,00 3474,00 3524,00 1 

  2012-12-20 16,00 3088,00 3138,00 0 

  1996-10-18 10,00 1930,00 1980,00 0 

   2,00 386,00 436,00 1 
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   2,00 386,00 436,00 1 

   8,00 1544,00 1594,00 1 

  2012-04-25 12,00 2316,00 2366,00 0 

   14,00 2702,00 2752,00 1 

  1996-05-29 0,00 0,00 50,00 0 
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7.3 Matlabkod 

clear all, clc, clf 
  
%data = xlsread('forsok1.xlsx'); 
%data = xlsread('Gruppett.xlsx'); 
%data = xlsread('Grupptva.xlsx'); 
%data = xlsread('fk_fel.xlsx'); 
%data = xlsread('fk_fel2.xlsx'); 
m = 1:1:1200; 
figure(1) 
probplot('weibull',data(:,1),data(:,2)) 
grid on  
%Weibullparametrar 
[par,parci] = wblfit(data(:,1),0.05,data(:,2)); 
[nlogl,paramCov] = wbllike(par,data(:,1),data(:,2)); 
[wblF,wblFlo,wblFup] = wblcdf(m,par(1),par(2),paramCov); 
%Felintensitet  
fi = wblpdf(m,par(1),par(2))./(1-cdf('wbl',m,par(1),par(2))); 
figure(2) 
plot(m,fi) 
xlabel('Koppling') 
ylabel('Fel / Koppling') 
title('Felintensitet')  
grid on 
%Verifiering  
figure(3) 
plot(m,wblF,'r-',m,wblFlo,'r:',m,wblFup,'r:') 
hold on 
ecdf(data(:,1),'censoring',data(:,2)) 
grid on 
title('Weibull Model vs. Empirical') 
xlabel('Kopplingar')  
%Weibullstatistik 
[M,V] = wblstat(par(1),par(2))  
%pdf och cdf 
p = wblpdf(m,par(1),par(2)); 
figure(5) 
plot(m,p) 
grid on 
xlabel('X') 
title('T‰thetsfunktion') 
slh = cdf('wbl',m,par(1),par(2)); 
figure (6) 
plot(m,slh) 
xlabel('Koppling') 
title('Fˆrdelningsfunktionen')  
grid on 
%Inspektion (tid) 
kop = 5 %antalkopplingar 
al = (30*kop)+50; 
a = 0; 
b = al; 
N = 15; 
n = 1000; 
xx = a:(b-a)/n:b; 
yy = spline(m,fi,xx); 
Atot = trapz(xx,yy); 
Ains = Atot/N; 
n1 = 1000; 
ns(1) = 0; 
for inspektion = 1:1:15 
    for b1 = ns(end)+1:1:al; 
        a1 = ns(end); 
        xx1 = a1:(b1-a1)/n1:b1; 
        yy1 = spline(m,fi,xx1); 
        Ains2 = trapz(xx1,yy1); 
        if Ains2 < Ains 
            ins = b1;             
        end 
    end 
    ns(inspektion) = ins(end); 
end 
  
for inspektion = 1:1:15 
    tid(inspektion) = (ns(inspektion)-50)/kop; 
     
end 
 
 




