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Obr. 6. Systém Octoplus se čtrnácti samostat-
nými termočlánky a bezpečnostní komorou

zachování malého průměru stonku. Uživatel 
si může zvolit vzdálenosti mezi jednotlivými 
termočlánky a celkovou délku měřicího sys-
tému. Tak je možné realizovat např. dvacet 
měřicích bodů při průměru stonku jen 6 mm 
(obr. 1). Tyto snímače jsou vhodné pro trub-
kové reaktory v chemickém průmyslu, po-
kusné reaktory o průměru do 1 m a výšce 
2 až 3 m nebo reaktory s pevným ložem, kte-
ré již mají osazenou úzkou ochrannou trubku 
a u nichž přestavba už není ekonomicky vý-
hodná, ale přesto je třeba realizovat měření 
v několika bodech (obr. 2, obr. 3).

Druhou možností je použít samostatně vý-
měnné termočlánky s různou délkou, které 
jsou zasunuty do společné ochranné trubky. 
Na přání jsou dodávány s dvojitou provozní 
bariérou a hlídáním netěsnosti. Jsou doporu-
čeny pro měření teploty při hydrodesulfuri-

zaci (odsíření) ropných produktů nebo pro re-
generátory na patrových zařízeních, kde jsou 
umístěny svislé ochranné trubky pro termo-
články (obr. 4, obr. 5).

A třetí případ, to jsou hydrokrakovací za-
řízení a hydrogenační reaktory, u nichž je pří-
mo konstruktérem předepsáno trojrozměrné 
rozmístění měřicích bodů. Pro tyto případy 
společnost Endress+Hauser nabízí systém 
Octoplus. Přes společné mechanické připo-
jení vedou do reaktoru ohebná oplášťovaná 
vedení, která jsou podle požadavků upevně-
na na vnitřní konstrukci; na přání opět s dvo-
jitou provozní bariérou a hlídáním netěsnos-
tí (obr. 6). 

Julia Kreutnerová, 
produktová manažerka pro snímače teploty, 

Endress+Hauser Messtechnik GmbH + Co. KG

Požadavky na přesnost, bezpečnost a spo-
lehlivost výrobních strojů a zařízení stále ros-
tou. To platí nejenom pro kritická průmyslo-
vá odvětví, jakými jsou letectví, kosmonauti-

ka nebo lékařská technika, ale i při technicky 
náročné masové výrobě, např. automobilů. 
Aby se předešlo zbytečným zmetkům nebo 
reklamacím drahých konečných produktů, je 
v těchto případech důležité každou součást 
přesně proměřit již při její výrobě. V součas-
né době lze při hromadné výrobě komponent 
a stavebních uzlů s povrchy s funkčními vlast-
nostmi jejich důležité parametry většinou pou-
ze kvalitativně kontrolovat a proměřovat jen 
namátkově, což ovšem neodpovídá přísným 
požadavkům kladeným na moderní kontrolu 
kvality. Standardní optické metody jsou pro 
trojrozměrné proměřování povrchů při prů-
běžné výrobní kontrole příliš pomalé a často 
i málo přesné.

Z uvedených důvodů byl ve Fraunhofe-
rovově ústavu pro fyzikální měřicí techniku 
IPM (Institut für Physikalische Messtechnik) 

Holografické senzory pro kontrolu kvality povrchů
ve Freiburgu vyvinut nový inspekční sys-
tém na principu digitální holografie s vyu-
žitím většího počtu vlnových světelných zá-
ření [1]. Základem systému jsou dva nové 
snímače prostorové (3D) struktury nazvané 
HoloTop a HoloFlash, které pracují na prin-
cipu mnohavlnného holografického snímání 
a jsou velmi vhodné zejména pro průběžnou 
inspekci topografie nerovností různých povr-
chů. Snímače mají mimořádně široký měři-
cí rozsah a mohou zjistit a měřit nerovnosti 

již od submikronové oblasti (tj. od několika 
set nanometrů).

Realizací holografických snímačů vyu-
žívajících virtuálně vyrobené vlnové délky 
v terahertzovém, popř. infračerveném pásmu 
záření se poprvé podařilo úspěšně přenést 
holografické metody prostorového geomet-
rického měření z laboratoře do průmyslové-
ho prostředí. Snímač typu HoloTop využívá 
k detekci změnu fázových posunů v čase, za-
tímco ještě rychlejší snímač typu HoloFlash 
využívá princip detekce změny fázového po-
sunu v prostoru. Podrobně je funkce obou ho-
lografických snímačů popsána ve [2].

Návazným vývojem vznikly v IPM na zá-
kladě uvedených snímačů robustní digitál-
ní holografické inspekční systémy, jejichž 
přednosti se uplatňují zejména při kontro-
le 100% kusové výroby, např. pro zajiště-
ní potřebné kvality komponent důležitých 
pro fungování a bezpečnost např. automo-
bilů a letecké techniky. Snímače HoloTop 
(obr. 1) a HoloFlasch (obr. 2) proměřují ne-
rovnosti na povrchu obrobků bezdotyko-
vě, velmi přesně a rychle. Fungují natolik 

rychle a spolehlivě, že 
je lze použít k průběžné 
(in-line) kontrole výrob-
ků v průmyslových pod-
mínkách, dokonce i pří-
mo ve výrobní lince.

Výborná myšlenka, 
velmi dobré technic-
ké zpracování a zajíma-
vé možnosti využití byly 
také hlavním důvodem, 
proč na veletrhu Sen-
zor+Test 2011 obsadi-
ly holografické sníma-
če HoloTop a HoloFlash 

první místo v prestižní soutěži nejlepších ino-
vativních výrobků Sensor Innovation Award 
2011, kterou jako každoročně vyhlásilo Sdru-
žení pro senzoriku AMA.
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Obr. 2. Snímač HoloFlash přesně vyhodnotí a zobrazí jemnou 
prostorovou (3D) strukturu povrchu dvoueurové mince za asi půl 
sekundy (zdroj: Fraunhofer IPM) 

Obr. 1. Holografický snímač HoloTop umož-
ňuje bezdotykově, velmi přesně a rychle pro-
měřit nerovnosti na povrchu obrobků (zdroj: 
Fraunhofer IPM) 


