
คำ�ตอบท่ีดีท่ีสุดสำ�หรบัง�น
วดัขน�ด 
พร้อมทุกเมือท่ีคุณตอ้งการ
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ZEISS Stylus Portfolio

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


ไม่ว่�จะเป็นสไตลสั อะแด
ปเตอรเ์พลท หรือเอ็กซ์
เทนช ั่น: คุณจะใชร้ะบบวดั
ของ ZEISS ไดอ้ย่�งคุม้ค่�ท่ี
สุดห�กใชร่้วมกบัอุปกรณ์
เสริมของแทข้อง ZEISS 
เท่�นัน้

ขอขอ้มูลส่วนประกอบท่ี
เหม�ะสมกบัระบบสไตลสั
ของคุณไดจ้�กเว็บ ZEISS 
Metrology Shop:

เอ็กซเ์ทนช ั่น ใด ท่ีเหม�ะกบั CMM 
ท่ีสุด

ใช ้CMM ใหเ้ต็มประสิทธิภ�พ
ได ้ในทนัที

ส่ิงท่ีเร�ทำ�ไดเ้ก่ียวกบั
เร่ืองนี ้

คำ�แนะนำ�จ�กผูเ้ช่ียวช�ญของเร�

shop.metrology.zeiss.com

เอ็กซเ์ทนช ั่นของเร� อะแดปเตอรเ์พลทของเร�

รบัประกนัคว�มแม่นยำ� 
และผลการวดัท่ีน่าเช่ือถือ

เอ็กซเ์ทนชั่น ช่วยเซ็ตอพัระบบสไตลสัท่ีมีความซบั
ซอ้น ตวัเอ็กซเ์ทนชั่นทัง้หมดควรแข็งแรง น้ำาหนกั
เบาและทนต่อความรอ้นสูงสุด เพราะหากใชเ้อ็กซ์
เทนชั่น ท่ีไม่เหมาะสม ย่อมส่งผลเชิงลบโดยตรงต่อ
ความไม่แน่นอนในการวดัของระบบโดยรวม และ
ทำาให้ค่าความถูกตอ้งท่ี CMM จะสามารถทำาไดต้าม
ขอ้กำาหนดนัน้แย่ลง

Stylus tip เอ็กซเ์ทนช ั่น (ขอ้ต่อ) อะแดปเตอรเ์พลทก�้นสไตลสั อะแดปเตอร ์
“ส่วนปลายของสไตลสั” เป็นจุดแรกท่ีใชส้มัผสักบัชิน้งานในการวดั ซึ่งส่วนใหญ่ จะมีลกัษณะ
เป็นทรงกลม โดยมี 3 ปัจจยัในการพิจารณาเลือกใชด้งันี:้ ขอ้กำาหนดเฉพาะ, รูปทรง และวสัดุ

ซิลิกอนไนไตรต ์
นิยมใชก้บัการวดัโดยทั่ว ๆ ไป เหมาะ
สำาหรบัใชส้แกนบนพืน้ผิวอลูมิเนียม
เป็นพิเศษ

ทงัสเตนคาร ์ไบด ์
มีน้ำาหนกัค่อนขา้งมาก แต่สามารถกำา
หนดสเปคสำาหรบัผลิตสไตลสัขนาด
พิเศษได,้ เช่น สไตลสัสำาหรบัการวดัเฟือง

เคลือบเพชร
มีการสกึหรอท่ีต่ำา และเกิดการสะสมของ
วสัดุท่ีหลุดจากผิวชิน้งานมาเกาะติดท่ี
ผิวสไตลสัท่ีน้อยกว่า เหมาะสำาหรบัการ
สแกนพืน้ผิวของวสัดุท่ีมีค่าความแข็งไม่
มาก ไม่ว่าจะเป็นแกว้หรือกระจก

เซรามิก
มีความเป็นรูพรุนภายในวสัดุท่ีต่ำามาก 
มีความแม่นยำาสูง ใชส้ำาหรบัทำาสไตลสั
แบบเฮมิสเฟียร ์ขนาดใหญ่ (ทรงกลม
ครึ่งหน่ึง และกลวง) ท่ีเน้นน้ำาหนกัเบา 
แนะนำาเป็นพิเศษกบัการสแกนพืน้ผิวท่ี
หยาบ เช่น งานเหล็กหล่อ

เพชร
แทบไม่มีสกึหรอจากการใชง้านเลย และ
ไม่เกิดการสะสมของวสัดุท่ีหลุดจากผิว
ชิน้งานมาเกาะติดท่ีผิวสไตลสัเลย เหมาะ
อย่างย่ิงในการวดัชิน้งานท่ีมีความแข็ง
มาก หรือมีการเสียดสีท่ีสูงในการสแกน

กา้นสไตลสัควรมีความแข็งแรง ไม่บิดงอง่าย 
เพ่ือการบนัทกึค่าวดัระหว่างท่ีมีแรงกดวดัได้
อย่างเหมาะสม โดยไม่เกิดการผิดรูป หรือท่ี
เรียกว่า “กา้นสไตลสับิดงอ” วสัดุท่ีใชท้ำากา้น
สไตลสัและพืน้ท่ีหน้าตดัของกา้นในแต่ละ
ช่วงลว้นมีผลกระทบอย่างมากต่อความแข็ง
ของกา้นสไตลสั

อะแดปเตอรเ์ป็นตวัเช่ือมต่อกบักา้นส
ไตลสั อะแดปเตอรจ์งึตอ้งมีโครงสรา้ง
ท่ีเหมาะสมเพ่ือแบกรบัแรงกดวดัท่ี
เขา้มาผ่านทางกา้นสไตลสัไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ

ZEISS REACH CFX มีผลกระทบต่อค่�คว�มไม่แน่นอนในก�รวดัของ 
CMM นอ้ยกว่� 5 เท่�เม่ือเทียบกบัไทท�เนียม
•  ผลหลิตเพ่ิมขึน้ - เน่ืองมาจากความแข็งท่ีเพ่ิมขึน้ ทำาให้สามารถทำาการ

สแกนชิน้งานไดเ้ร็วขึน้อย่างมีนยัสำาคญั ในขณะท่ียงัรกัษาระดบัความ
ถูกตอ้งไดเ้ท่าเดิม

•  เหมาะกบัทุกสภาพแวดลอ้มในการวดั เพราะสามารถตา้นทานอุณหภูมิ
ท่ีเปล่ียนแปลงไดม้ากขึน้

•  สามระดบัความถูกตอ้ง - ทางออกท่ีใช่สำาหรบั CMM

•  เปล่ียนสไตลสัเร็วขึน้ 30% เน่ืองจากอะแดปเตอรเ์พลทท่ีถูกผลิตให้มีความ
แม่นยำาสูง และผ่านการบัรอง

•  หลีกเล่ียงขอ้ผิดพลาดในการทำางานและการวดัท่ีไม่ถูกตอ้ง ซึ่งเป็นเพราะมี 
ID ชิปอยู่ภายใน

•  รบัส่งขอ้มูลไดดี้ย่ิงขึน้ เพราะมีจุดรบัแรงท่ีละเอียด
•  ลดเวลาท่ีใชว้ดัลงถงึ 70% ดว้ยการใชฟั้งกช์นั FlyScan

อะแดปเตอรเ์พลทเป็นตวัเช่ือมระบบสไตลสัเขา้กบัชุด
ระบบเซนเซอร ์จงึถือไดว่้าส่วนนีเ้ป็นตวัประสานส่วน
กลางระหว่าง CMM และชิน้งาน ซึ่งค่าความแม่นยำาตอ้ง
มาก่อน เฉพาะอะแดปเตอรเ์พลทท่ีมีความแม่นยำาสูงสุด
เท่านัน้ท่ีจะตรงตามขอ้กำาหนดเฉพาะของเคร่ืองจกัรท่ี
ระบุ ดว้ยอะแดปเตอรเ์พลทของ ZEISS ท่ีผ่านการรบัรอง 
คุณสามารถใชป้ระโยชนจ์าก CMM ของคุณไดอ้ย่าง
เต็มศกัยภาพ

คว�มสำ�คญั

เม่ือประกอบเขา้กบัระบบสไตลสั บริเวณขอ้ต่อตอ้ง
สะอาด เพ่ือเพ่ิมแรงดงึสูงสุด

ใชก้บัอุปกรณเ์สริมของแทท่ี้ไดร้บัก�รรบัรองให ้ใชก้บัระบบวดัของ ZEISS เท่�นัน้ เพ่ือ
รบัประกนัถงึคว�มแม่นยำ�สูงสุด และเป็นไปต�มขอ้กำ�หนดในระบบวดัของคุณ

ก�รสกึหรอหรือก�รสะสมของวสัดุท่ีหลุดออกม�
จ�กผิวชิน้ง�น

ถงึจะเป็นหวัวดัคุณภาพสูง ก็ยงัมีโอกาสท่ีจะ
เกิดการสกึหรอ จงึจำาเป็นตอ้งมีตรวจสอบอย่าง
สม่ำาเสมอ น่ีเป็นวิธีท่ีจะป้องกนัผิดพลาดท่ีจะส่งผล
ต่อค่าความถูกตอ้งในการวดั

วสัดุท่ีใชท้ำ�ส่วนปล�ยสไตลสั

M2 M3 M3 XXT M4 M5

รูบี ้(ทบัทิม)
เป็นวสัดุท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุดสำาหรบัส
ไตลสัรูปทรงกลมในงานมาตรวิทยา 
ซึ่งสามารถใชผ้ลิตสไตลสัท่ีมีขนาด
เล็กมากๆ  ได ้และยงัเหมาะกบัการ
วดัโดยทั่ว ๆ ไปอีกดว้ย

ก�รออกแบบและวสัดุ

เซรามิก

แข็งมากแต่มีน้ำาหนกัเบา จงึแนะนำาเป็นพิเศษเพ่ือใชก้บักา้นสไต
ลสัท่ียาวและน้ำาหนกักลายเป็นปัจจยัท่ีสำาคญั

คารบ์อนไฟเบอร ์

ส่วนผสมท่ีลงตวัระหว่างความแข็ง น้ำาหนกั และการขยายตวัใน
เชิงเสน้เม่ือโดนความรอ้น จงึเหมาะมากกบัสไตลสัท่ีมีกา้นยาว 
และงานท่ีตอ้งเน้นเร่ืองการวดัมากเป็นพิเศษ ทัง้ยงัเหมาะกบั
การใชง้านท่ีตอ้งอยู่ใกลก้บัแม่เหล็กดว้ย

ทงัสเตนคาร ์ไบดแ์บบสเต็ป

ขอ้ดีของกา้นสไตลสัท่ีมีขนาดใหญ่ในช่วงโคน และมีขนาดเล็ก
ลงในสเต็ปของกา้นถดัไปทางดา้นช่วงปลายสไตลสั เพ่ือเพ่ิม
ความมั่นคงของสไตลสัในขณะท่ีรกัษาช่วงความยาวไวเ้ท่าเดิม 
(ช่วงความยาวของกา้นสไตลสัท่ีใช้ในการวดัก็ลดลงตามไปดว้ย)

ทงัสเตนคาร ์ไบดแ์บบตรง

ส่วนผสมท่ีดีระหว่างน้ำาหนกั ความแข็ง และการขยายตวัในเชิง
เสน้เม่ือโดนความรอ้น เป็นกา้นสไตลสัท่ีออกแบบสำาหรบัใชง้าน
ง่ายๆ และสำาหรบังานท่ีตอ้งการความยาวของกา้นสไตลสัมาก
ท่ีสุด

ระบบสไตลสัในอุดมคติ
•  มีจำานวนขอ้ต่อน้อยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้
•  แข็งแรง
•  น้ำาหนกัเบา
•  ทนทานต่ออุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลง

เกลียวของอะแดปเตอร ์

ZEISS มีขอ้ต่อท่ีเป็นเกลียวหลายขนาด ท่ีทำาจากไททาเนีย
มอลัลอยดท่ี์แข็งแรงมาก ขึน้อยู่กบัระบบการวดัท่ีใช้

สไตลสั M3 XXT
สไตลสั ZEISS M3 XXT มีความแข็งแรงท่ีสูงกว่าสไตลสั 
M3 แบบทั่วๆ ไปค่อนขา้งมาก ความแข็งแรงนีไ้ดม้าจาก
ตวัฐานของอะแดปเตอร ์ทำาจากวสัดุไททาเนียมอลัลอยด ์
และขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางท่ีใหญ่ขึน้ 1 มม.

https://www.zeiss.com.sg/metrology/products/accessories/stylus-systems/styli.html
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.linkedin.com/company/zeiss-industrial-metrology/
http://www.facebook.com/zeissiqssea
https://zeiss.ly/iqs-th-line-oa

