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Anotácia 
Moderné metódy sledovania skutočného stavu výrobných prostriedkov a rozhodovanie na základe portfólia 
faktov, s možnosťou modelovania výsledkov strategických rozhodnutí umožňujú spoločnostiam obstáť 
v tvrdom prostredí globálnej konkurencie. Spoločná platforma poskytujúca súhrnné informácie o dynamike 
procesov a výrobných prostriedkov v reálnom čase je používaná na viacerých elektrárniach SE, a.s. 

Softverová Platforma System 1 je predmetom neustáleho rozvoja v súlade s potrebami moderného riadenia 
výrobných prostriedkov. Nasadenie platformy verzie 5.0 sa očakáva v 2. štvrťroku 2004. Nový prístup 
balíkov aplikácií podľa užívateľskej požiadavky umožní väčší komfort pri používaní výrobku. Nové 
možnosti budú demonštrované na konkrétnych aplikáciách SE, a.s. Scenár zistenia potenciálnej poruchy 
stroja - elementu stroja už v prvopočiatku a spôsob podpory rozhodovania na rôznych riadiacich úrovniach. 
Obsluha, údržba, optimalizácia výroby a vedenie celej spoločnosti môže rozhodovať na základe znalostí a 
faktov poskytovaných v reálnom čase a komplexne jedným prostredím priamo na stole riadiaceho 
pracovníka. 
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Annotation 

The modern methods of tracing the real state of working funds and the decisions made on the basis of the 
portfolio of factors, with the possibility of depicting the results of strategical decisions, enable the companies 
to compete in the hard environs of the global competition. Common platform providing the total information 
about dynamics of procedures and production goods in the real time is applied in many power plants of the 
SE, Plc. 

The software platform SYSTEM 1 is the subject to the constant development in accordance with the needs of 
modern management of working fonds. The System 1(tm) release 5.0 is expected in the second quarter of 
2004. New approach to application package according to users demands will provide higher comfort by 
using a product. New possibilities will be demonstrated on particular SE, Plc applications. Scenario of 
determination of potential breakdown of a machine - elements of a machine at the very beginning and the 
way of support decision on different levels of management. Operation, maintenance, optimalization of 
production and the management of the whole company can decide on the basis of the knowledge and the 
factors provided in real time and fully by one environs directly on the manager’s desk. 
 



 Infoenergo 2004 203 
 

 

ÚVOD 
Cieľom príspevku je oboznámiť prítomných s aplikáciami monitorovacích a diagnostických systémov 
výrobcu Bently Nevada na elektrárňach SE, a.s. 

Firma Bently Nevada je vedúci svetový dodávateľ výrobkov a služieb na určenie a zabezpečenie 
mechanického a termodynamického stavu/zdravia priemyselných zariadení. Firma má takmer 100 
kancelárií v hlavných priemyselných centrách v 43 krajinách. Poskytuje služby širokej základni viac ako 25 
000 zákazníkov v energetickom, petrochemickom a iných druhoch priemyslu. Bently Nevada je členom 
firmy GE Energy. 

VÚJE Trnava, a.s. sa úspešne zúčastnila výberového konania dodávok monitorovacích a ochranných 
systémov pre viaceré elektrárne SE a.s. V spolupráci s Bently Nevada sú aplikácie Bently Nevada zariadení 
na týchto elektrárňach: 

• JEBO - Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice – ochranný monitorovací systém 3500 a diagnostická 
nadstavba Data Manager na všetkých (8) turbogenerátoroch V1 a V2 (1998 až 2001), 

• EMO - Jadrová elektráreň Mochovce - ochranný monitorovací systém 3500 a platforma Systém 1 - 
diagnostická nadstavba na všetkých (4) turbogenerátoroch B1 a B2* (2002 - 2003* montáž na B2 sa 
realizuje v týchto dňoch), 

• PVČV - Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh - ochranný monitorovací systém 3500 a platforma 
Systém 1 - diagnostická nadstavba na všetkých (6) Hydrgenerátoroch (2002-2003) s komunikáciou na 
diaľku do diagnostického centra VE v Trenčíne a SE BA, Hraničná 1, 

• PVLM - Prečerpávacia vodná elektráreň Liptovská Mara - ochranný monitorovací systém 3500 
a platforma Systém 1 - diagnostická nadstavba na všetkých (4) Hydrgenerátoroch (2003) 
s komunikáciou na diaľku do diagnostického centra VE v Trenčíne 1. 

Problematika kontinuálneho zberu a prenosu údajov na diaľku v reálnom čase je moderný prostriedok 
umožňujúci kvalitatívne nové sledovanie a riadenie strojov. Často je tu možnosť „opravy prístrojov na 
diaľku“ využívaním moderných softverových prostriedkov. Otázka ochrany a zabezpečenia komunikácie 
vyžaduje špeciálny prístup, aby údaje nemohli byť zneužité, resp. v žiadnom prípade nebolo možné 
„zvonku“ ovplyvniť funkciu zberu údajov ako aj zmeniť ochranné nastavenia cudzou osobou. Popis 
konkrétnej aplikácie prenosu údajov a informácií vo vodných elektrárňach na diaľku je uvedený ďalej. 
Rozsah prenášaných údajov a informácií bude prezentovaný na konkrétnych obrázkoch platformy System 1 
z obrazovky systému. 

Zabezpečenia sieťovej komunikácie pre distribuovaný 
Vibrodiagnostický systém (VDS) Bently Nevada v podmienkach VE 
Trenčín 
Tento dokument popisuje aktuálny stav keď bola oživená komunikácia medzi jednotlivými komponentmi 
Vibrodiagnostických systémov PVE Čierny Váh, PVE Liptovská Mara a VE Trenčín prostredníctvom 
protokolu IPSec. 

Popis systému 
Komponenty: 

VE Trenčín: 
Centrálna zobrazovacia stanica: VET-DISPLAY (operačný systém MS Windows 2000 Professional) 

RSE Bratislava: 
Centrálna zobrazovacia stanica: RSE-DISPLAY (operačný systém MS Windows 2000 Professional) 

                                                      
1 predpokladá sa rozšírenie komunikácie na diaľku aj pre VE Gabčíkovo, resp. PVE Ružín a PVE Domaša 
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PVE Čierny Váh: 
Server platformy System 1: PVECV-SERVER (operačný systém MS Windows 2000 Server, 2 sieťové 
adaptéry - prvý do siete IIS-SE, druhý do oddelenej lokálnej siete VDS_CV) 

Počítač platformy System 1: PVECV-VELIN (operačný systém MS Windows 2000 Professional, zapojený 
do oddelenej lokálnej siete VDS_CV) 

Monitorovacie jednotky: Monitory 3500 (2 ks pre celkom 6 TGČ, zapojené do oddelenej lokálnej siete 
VDS_CV, komunikuje protokolom TCP/IP) 

PVE Liptovská Mara: 
Server platformy System 1: PVELM-SERVER (operačný systém MS Windows 2000 Server, 2 sieťové 
adaptéry - prvý do siete IIS-SE, druhý do oddelenej lokálnej siete VDS_LM) 

Počítač platformy System 1: PVELM-VELIN (operačný systém MS Windows 2000 Professional, zapojený 
do oddelenej lokálnej siete VDS_LM) 

Monitorovacie jednotky: Monitory 3500 (1 ks pre celkom 4 TGČ, zapojený do oddelenej lokálnej siete 
VDS_LM, komunikuje protokolom TCP/IP) 

VD Gabčíkovo (pripojenie plánované) 

CVM - Centrálny vibračný monitor VD Gabčíkovo (peračný systém UNIX) 

Komunikácia 
PC s Windows 2000 nie sú zaradené do domény MS Active directory. 

Komunikácia centrálnych zobrazovacích staníc (VET-DISPLAY, RSE-DISPLAY) so servermi platformy 
System 1 (PVECV-SERVER, PVELM-SERVER) prebieha v prostredí siete WAN-VE resp. WAN-SE. 
Prenosová kapacita siete max. 2Mb/s (zdieľané). Propietárny protokol nad TCP/IP - odhadovaná max. 
prevádzka 640kb/s. Príležitostne tiež zdieľanie súborov pomocou SMB. 

Komunikácia v rámci oddelených lokálnych sietí prebieha len v danej lokalite v prostredí vyhradenej 
lokálnej siete Ethernet. Propietárny protokol nad TCP/IP. 

Priama sieťová komunikácia centrálnych zobrazovacích staníc s monitorovacími jednotkami 3500 
neexistuje. 

+Oba severy platforiem System 1 s 2 sieťovými adaptérmi pracujú ako „multihomed server“ a „aplikačný 
gateway“, nie ako „router“. 

Požiadavky na zabezpečenie systému 
Komunikácia zabezpečuje integritu, kryptovanie komunikácie a zabezpečenie zariadení pripojených do 
siete IIS-SE voči útokom zo siete. Komunikácia prebieha v prostredí siete IIS-SE protokolom IPSec 
v transportnom režime (end-to-end). Pre počítače s Windows 2000 je použitá štandardná implementácia 
protokolu IPSec dodávaná s MS Windows. Pretože PC nie sú zaradené do domény Active Directory 
politiky IPSec sa distribuujú "ručne" spustením pripravených skriptov na jednotlivých počítačoch. 
 
Zariadenia pripojené do siete IIS-SE (centrálny zobrazovacie stanice a servery platformy System 1) 
vyžadujú IPSec komunikáciu od všetkých partnerov, okrem vymenovaných výnimiek, pričom výnimky 
môžu byť len na strane karty nepripojenej k IIS-SE. Výnimky vymenované na základe IP adresy budú 
môcť komunikovať bežným, nezabezpečeným protokolom TCP/IP. 
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