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Sự kết hợp hoàn hảo cho các 
nhiệm vụ đo lường của bạn. 
Sẵn sàng khi bạn cần.
ZEISS Stylus Portfolio

https://www.zeiss.com.sg/metrology/products/accessories/stylus-systems.html


Để đảm bảo độ chính xác  
và có được kết quả đo đáng tin cậy
Hệ thống kim đo lý tưởng

•  có càng ít khớp nối càng tốt 
•  càng cứng càng tốt 
•  trọng lượng càng thấp càng tốt 
•  chống chịu tác động từ nhiệt độ tốt nhất có thể

Chỉ sử dụng các phụ kiện chính hãng được chứng nhận cho hệ thống 
đo lường của ZEISS. Đây là cách duy nhất để đảm bảo độ chính xác 
tối đa và tuân thủ các thông số kỹ thuật của hệ thống đo lường.

Phần nối dài giúp thiết lập các hệ thống kim đo 
phức tạp. Tất cả các phần nối dài phải cứng, nhẹ 
và ổn định nhiệt nhất có thể. Việc sử dụng các 
phần nối dài không phù hợp có ảnh hưởng tiêu 
cực trực tiếp đến độ không đảm bảo đo của tổng 
thể hệ thống và do đó làm giảm độ chính xác mà 
CMM có thể đạt được theo thông số kỹ thuật.

Đầu kim đo Phần nối dài Đĩa gắn kimTrục Khớp nối
Đầu kim đo là “đầu” của hệ thống kim đo và là điểm tiếp xúc đầu tiên với vật cần đo. Ba yếu 
tố cần được tính đến khi lựa chọn đầu kim đo: thông số kỹ thuật của kim đo; hình dạng của 
đầu kim đo; chất liệu của đầu kim đo. Đầu kim đo được sử dụng thường xuyên nhất là dạng 
đầu bi. Độ chính xác về kích thước và chất liệu là những mục chúng ta cần cân nhắc ở đây.

Silicon nitride
Được sử dụng cho các nhiệm vụ đo 
lường thông thường. Đặc biệt thích 
hợp để quét trên bề mặt nhôm.

Cacbua vonfram
Trọng lượng lớn nhưng có thể được chế 
tạo theo đặc điểm kỹ thuật và dùng cho 
các nhiệm vụ đo lường cần đường kính 
đặc biệt, ví dụ đo bánh răng.

Tráng kim cương
Ít hao mòn và ít tích tụ vật liệu. Đặc 
biệt thích hợp để quét các vật liệu mềm 
cũng như các bề mặt kính và gương.

Gốm
Độ xốp rất thấp. Có sẵn nhiều phiên 
bản có độ chính xác cao, có đường kính 
hình cầu lớn và dạng bán cầu (rỗng) 
được tối ưu hóa trọng lượng. Đặc biệt 
thích hợp để quét các bề mặt nhám 
như gang.

Kim cương
Hầu như không bị hao mòn và 
không bị tích tụ vật liệu trong quá 
trình đo. Lý tưởng để quét các loại 
vật liệu có độ cứng hoặc có độ mài 
mòn cao.

Tất cả các hệ thống kim đo phải có khả 
năng chống uốn cong càng cao tốt để ghi 
lại lực đo một cách chính xác, không nên 
có bất kỳ biến dạng nào hoặc xảy ra tình
trạng “uốn cong kim đo”. Chất liệu và tiết 
diện trục có ảnh hưởng lớn nhất đến độ
cứng của trục.

Khớp nối được hình thành bởi ren khớp 
nối và trục. Chúng được thiết kế đặc 
biệt về cấu trúc để có thể tiếp nhận tối 
ưu lực đo được đưa vào qua trục.

ZEISS REACH CFX có ảnh hưởng đến độ không đảm bảo đo của 
CMM ít hơn lên đến 5 lần so với titan.
•  Tăng năng suất - nhờ độ cứng tĩnh tăng lên, hệ thống có thể đạt 

tốc độ quét cao hơn đáng kể trong khi vẫn duy trì cùng mức độ 
chính xác

•  Thích hợp cho mọi môi trường đo - nhờ tăng khả năng ổn định 
nhiệt

•  Ba cấp độ chính xác - luôn là giải pháp phù hợp cho CMM của bạn

•  Giảm thời gian thay kim đo tới 30% do các đ ĩa gắn kim được sản xuất 
và chứng nhận có độ chính xác cao

•  Tránh các lỗi vận hành và các phép đo không chính xác - nhờ tích hợp 
chip ID nhận diện

• Truyền dữ liệu mạnh hơn nhờ các điểm chịu lực được tinh chế
•  Giảm thời gian đo lên đến 70% - do có thể sử dụng chức năng FlyScan

Đĩa gắn kim kết nối hệ thống kim đo với đầu đo và do đó
đóng vai trò giao diện trung tâm giữa CMM và vật đo. Kết
nối này có thể gây ảnh hưởng tới độ chính xác của CMM. 
Chỉ sử dụng các đĩa gắn kim có độ chính xác cao nhất mới 
có thể đảm bảo độ chính xác của CMM theo các thông số 
kỹ thuật. Với các đĩa gắn kim chính hãng từ ZEISS, bạn có 
thể khai thác toàn bộ tiềm năng CMM của mình.

Quan trọng

Khi lắp ráp hệ thống kim đo, hãy luôn đảm bảo rằng 
các khớp nối sạch sẽ để đảm bảo lực kéo tối ưu.

Rubin
Vật liệu hình cầu được sử dụng 
nhiều nhất trong đo lường và thích 
hợp cho hầu hết các nhiệm vụ đo 
lường thông thường.

Thiết kế và chất liệu

Gốm

Độ cứng cao với trọng lượng thấp, do đó được khuyến nghị 
đặc biệt cho các trường hợp cần trục kim đo dài, khi mà 
trọng lượng là một yếu tố quan trọng.

Sợi carbon

Là sự kết hợp tối ưu giữa độ cứng, trọng lượng và độ giãn 
nở tuyến tính nhiệt. Điều này giúp trục sợi carbon trở nên 
đặc biệt thích hợp cho các kim đo dài và các nhiệm vụ đo 
khó đòi hỏi độ chính xác cao. Loại trục này cũng lý tưởng 
để dùng trong các ứng dụng đo các sản phẩm từ tính.

Cacbua vonfram chia bậc

Với lợi thế độ dày trục lớn hơn, được giảm về phía phần 
đầu kim đo, loại trục này giúp tăng độ ổn định trong khi vẫn 
giữ nguyên chiều dài của kim đo. Tuy vậy, chiều dài đo khả 
dụng có thể giảm xuống.

Cacbua vonfram thẳng

Là sự kết hợp tốt về trọng lượng, độ cứng và độ giãn nở 
tuyến tính nhiệt. Thiết kế đầu kim đo đơn giản nhất và là 
kim đo có chiều dài khả dụng lớn nhất.

Hao mòn hoặc tích tụ vật liệu

Ngay cả những đầu kim đo chất lượng cao cũng 
là vật dụng tiêu hao và cần phải được kiểm tra 
thường xuyên. Đây là cách duy nhất để ngăn 
chặn sự thiếu chính xác của phép đo.

Chất liệu đầu kim đo

Cho dù là kim đo, đĩa gắn 
kim hay phần nối dài: Chỉ 
các phụ kiện chính hãng 
của ZEISS mới giúp bạn 
tận dụng tối đa hệ thống 
đo lường ZEISS của mình.

Hãy tìm các thành phần 
hoàn hảo cho hệ thống 
kim đo của bạn ngay 
bây giờ tại Cửa hàng đo 
lường ZEISS của chúng 
tôi:

M2 M3 M3 XXT M4 M5

Ren khớp nối

Tùy thuộc vào hệ thống đo được sử dụng, ZEISS cung 
cấp các loại ren khớp nối khác nhau tạo bởi hợp kim 
titan có độ bền cao.

Kim đo M3 XXT
Kim đo M3 XXT của ZEISS có độ cứng cao hơn nhiều 
so với kim đo M3 thông thường. Độ cứng này đạt 
được nhờ đường kính lớn hơn 1 mm của thân ren 
khớp nối XXT và hợp kim titan được sử dụng.

Chúng ta có thể làm gì 
để cải thiện?

shop.metrology.zeiss.com

Phần nối dài nào phù hợp nhất với 
CMM của bạn?

Sử dụng toàn bộ tiềm năng 
của CMM ngay bây giờ.

Phần nối dài từ ZEISS Đĩa gắn kim từ ZEISSLời khuyên từ chuyên gia

http://shop.metrology.zeiss.com
http://shop.metrology.zeiss.com
https://www.zeiss.com.sg/metrology/products/accessories/stylus-systems/extensions.html
https://www.zeiss.com.sg/metrology/products/accessories/stylus-systems/adapter-plates.html
https://www.zeiss.com.sg/metrology/products/accessories/stylus-systems/styli.html
http://zeiss.ly/IQS-ZALO
https://www.linkedin.com/company/zeiss-industrial-metrology/
http://www.facebook.com/zeissiqssea

