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Obraz wyładowań niezupełnych zmierzony w trybie off-line przy napięciu 6,1 kV

dla poszczególnych faz uzwojenia hydrogeneratora 

Faza U Faza V Faza W



Parametr D w funkcji czasu zmierzony w trybie off-line przy napięciu 6,1 kV dla

poszczególnych faz uzwojenia hydrogeneratora 

Faza U Faza V Faza W



Papierowa baza danych Zakładu Izolacji



ELEKTROWIZ 
elektroniczna baza danych Zakładu Izolacji Instytutu Energetyki

Elektrowiz to aplikacja portalowa (www.elektrowiz.pl) służąca do 
przechowywania i wizualizacji parametrów izolacji generatorów

Aplikacja umożliwia operowanie na następujących parametrach 
generatorów:
• wyładowania niezupełne – prezentowane dla każdej fazy 

oddzielnie (U,V,W) oraz dla wszystkich razem (UVW),
• tangens delta – współczynnik strat dielektrycznych,

• rezystancja uzwojenia stojana i wirnika



Najważniejsza funkcjonalność dostarczana przez prezentowany 
system to:

• Magazynowanie i zarządzanie danymi pochodzącymi 
z pomiarów

• Wizualizacja parametrów generatorów w postaci wykresów
• Tworzenie wykresów porównujących parametry generato-

torów zarówno między sobą, jak i w danym przedziale
czasu

• Dostęp do bazy wyników z dowolnego miejsca za pomocą 
Internetu

Funkcjonalność



Zarządzanie danymi pomiarowymi
Wybór pomiaru



Dane znamionowe generatora



Pomiar rezystancji stojana i wirnika



Pomiar pojemności i współczynnika strat dielektrycznych



Pomiar wyładowań niezupełnych



Wykres i pliki dodatkowe



Uprawnienia

Dwa rodzaje uprawnień w systemie Elektrowiz:

• Pełen dostęp – możliwość dodawania i edycji pomiarów –
dla pracowników Instytutu Energetyki

• Dostęp ograniczony – tylko odczyt/przeglądanie wyników
i pobieranie raportów dla pracowników elektrowni



Podsumowanie

• Aplikacja Elektrowiz została stworzona do zarządzania danymi 
pomiarowymi, które otrzymujemy z pomiarów izolacji 
generatorów znajdujących się w polskich elektrowniach, 

• Na obecnym etapie rozwoju aplikacja posiada funkcjonalność 
podstawową,

• W najbliższym czasie planowany jest rozwój aplikacji o 
funkcjonalność związaną z: 
• przechowywaniem większej ilości danych pomiarowych i 

plików zewnętrznych,

• automatycznym generowaniem raportów



Dziękuję za uwagę


