
Vestfold Trafo Energi AS

Reparasjon / 
oppgradering til TPC



Hvem er vi?

Etablert 1947 av: 
H. Osmundsen
A. Kristensen
T.  Horntvedt

1987 overtatt av Geir Osmundsen og Ingar Kristensen 50/50 eierandel

1999 overtatt 100 % av Geir Osmundsen



Nytt bygg 2004

Verksted 1100 kvm
Lager 750 kvm
Kaldt lager 1100 kvm
Kontor 200 kvm



Om oss:

� 50 % markedsandel på reparasjoner
� 50 % på oppgradering, utleie og salg.
� 14 ansatte
� Komplett ny fabrikk i 2004 i Stokke
� Startet i 1947 
� Unik kompetanse på transformatorer
� Stort beredskaps lager ca. 350

transformatorer på lager.



Hva tilbyr vi:

� Salg av nye transformatorer
� Reparasjon og service av               

transformatorer
� Avansert tørking av transformatoren
� Oppgradering brukte transformatorer
� Kjøp og salg av brukte transformatorer
� Skroting / gjenvinning
� Utleie av transformatorer og

nettstasjoner
� Beredskapsavtaler
� På plass service



”White Spirit” tørkingsanlegg

Tørking av oljeimpregnert isolasjon

For å oppnå en effektiv tørking må
den gamle oljen først vaskes ut.
I praksis er dette kun mulig med
“Vapor Phase” eller “White Spirit”
Tørkingsanlegg. 

Tradisjonelle tørkingsanlegg er 
ikke egnet !



Den porøse strukturen gjør at cellulose-isolasjon opptar fuktighet fra omgivelsene 
(hygroskopisk). Likeledes lar cellulose-isolation seg impregnere med 10 – 30 % 
olje

Cellulose



Cellulose

• De organiske isolasjonsmaterialer (kabelpapir, Transformerboard, 
Presspan, etc.) som anvendes i oliefylte transformatorer er bygget
opp av lange kjeder bestående av “raffinert” cellulose. De enkelte
cellulose molekyler holdes sammen av “H2O” bindinger
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en fordobling av fuktigheten fordobler aldringen !



Følger og konsekvenser ved aldring av cellulose

Papiret blir mørkere i farven og mer sprødt
Avtagende elektrisk og mekanisk styrke
Cellulose-kjedene nedbrytes og blir kortere, DP-verdien avtar
Fuktigheten i papiret (og oljen) tiltar og papiret blir surt (pH)
Mengden av avfallsprodukter i oljen tiltar (f.eks. furaner)

Aldring



Gjenbruk av oljen

Oljen blir tørket, renset og avgasset i vårt olje renseannlegg.            
Med et online måleinstrument har man til en hver tid kontroll på 
fuktigheten i oljen. Oljen blir tørket og renset til verdier som ny olje.  
blir Med et online Tørket

Ved gjenbruk av oljen tar 
man vare på resursene i 
verden.



Fordeler ved tørking / oppgradering 

� Aldringsprosessen bremses og levetiden
forlenges

� Isolasjonsevnen forbedres (overspenninger
mindre kritiske)

� Ingen påvirkning fra det ytre miljø
(hermetisk lukket tank)

� Imøtekommer nye krav til sikkerhet og miljø
� Økonomisk fordelaktig



Brukte transformatorer blir oppgradert!

Oppgradering av transformatorer med 
TPC

”ett system med innebygde sikringer”

TilFra



TPC - Oppgradering av brukte transformatorer

� Transformatoren demonteres
� Aktivdelen inspiseres og sjekkes for aldring, mangler og feil
� Restlevetiden evalueres
� Montasje av TPC’en og berøringssikre HS gjennomføringer,    

generell renovering og kontroll av aktivdelen
� Utvasking av gammel olje og fuktighet i isolasjonen med ”White 

Spirit” tørkeprosess (den eneste tørkeprosess hvor man kan fjerne 
all fuktighet fra oljemettet isolasjon til en restfuktighet <2%)

� Etterspenning og kontroll av aktivdelen
� Montasje av aktivdelen i ny hermetisk lukket tank
� Påfylling av olje (brukt olje som er tørket, avgasset og filtrert med 

samme egenskaper som ny olje) 
� Avsluttende tester (spenningsprøver, tetthet, etc.) 
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1) Per fase 1 oljetett HS sikring med slagstift
2) Fasebryter
3) Mekanisk kobling mellom fasebryterne gjør

at alle 3 faser kobles ut ved overbelastning og
utløsning av en sikring

4) Ekstra sikring til brytning ved liten feil-strøm
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TPC transformator



1) Fjærbelastet kontakt

2) Fjær

3) Utløserstift til kontakt

4) Utløserblad

5) Sikringsslagstift

6) Gjennomgående aksel

TPC’ens utløsermekanisme
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Koordinering

•TPC:n må være 

upåvirket for den 

overlast som tillates for 

transformatorer ihht. 

IEC 60076-7, vanligvis 

opp till 1,40 x In under 3 

timer.

•Selektiviteten blir 

regnet fra lsp. Til Hsp.



IEC 60076-13 (selvbeskyttende transformatorer) og IEC 62271-202
(koblingsstasjoner) er nylig blitt revidert og stiller nå høyere krav

til personsikkerhet og miljø

Hvorfor bruke TPC?



Kravene oppfylles med en innebygd TPC* i transformatoren

- TPC’en ble utviklet for å imøtekomme kravene fra EDF i Frankrike

Utviklingen begynte tilbake i 1980’ årene og TPC transformatoren har 
siden den gang vært en viktig komponent i den selvbeskyttende 
transformatoren

Det er produsert langt flere enn 50’000 TPC transformatorer og 
selvbeskyttende koblingsstasjoner til EDF 15000 av disse er levert av 
Transfix

Systemene vinner innpass i andre land (Sverige, Norge, Polen, etc.)

- TPC systemet er utrolig pålitelig overfor jordfeil og kortslutninger

TPC = Transformer Protection Cut-off



TRANSFIX og VESTFOLD TRAFO ENERGI AS, kompetente partnere

- Transfix er en av de største og mest kompetente trafoprodusenter i 
Frankrike (220 medarbeidere, 250 millioner kroner i omsetning, 12’500 
m2 produksjonsareal

- Transfix har produsert omkring 40’000 TPC transformatorer hvor flere 
enn 15’000 enheter er montert i ”selvbeskyttende” koblingsstasjoner 
(Ecobloc kompakt nettstasjon) 

- Transfix tilbyr teknisk optimerte løsninger som oppfyller de mest 
strenge krav til pålitelighet, personsikkerhet og miljø. Løsningene 
tilpasses lokale krav og ønsker fra de norske elektrisitetsverk

TPC en velprøvd og pålitelig løsning



Feilhyppighet for TPC

Totalt har Transfix levert flere enn 40.000 TPC-trafoer. 

De har ikke registrerte høyere feilhyppighet for TPC-trafoer enn for 
alminnelige trafoer. Feilhyppigheten er 0.3 % for TPC-trafoer monterte i 
distribusjonsnett med luftledninger, og kun 0.1 % hvis de er monterte til 
kabel (mindre usatt for ytre påvirkninger). 

Meget få feilutløsninger skyldes sikringene. Av disse få feil, skyldes de 
fleste en for høy innkoblingsstrøm for transformatoren (det er normalt at 
innkoblingsstrømmen er 8 ganger høyere enn merkestrømmen). Hvis 
innkoblingsstrømmen er spesielt høy, må det tas hensyn til dette ved valg 
av TPC-sikringer. 

De fleste feilutløsninger skyldes feil i sikringen. Det er ikke mekaniske 
problemer med TPC'en. Systemet fra Transfix er mer pålitelig enn 
tilsvarende systemer fra andre leverandører. EDF fører feilstatestikker på 
dette.



TPC-oppgradert transformator i mast



TPC-oppgradert transformator i mast 

Før oppgradering Etter oppgradering



TPC-oppgradert transformator  
mast



Bilder av skapet ved 
mastefoten:

� Tilkoblings modul 

� Sikringsmoduler 

� PoliNode/jordfeilovervåking 

� Nøytralpunktavleder 

Tilkoblingsmodul



Moderne beskyttelse av LS & HS siden med Metall-oxid

Lsp. 
Varistorer

HSP. 
Avledere



Verkstedet



Beredskapslager



Trafoer til rep. Lagres innendørs


