
 

 بعدی سه پرینتر نازل انتخاب راهنمای

 

 باید چاپ شروع ازپیش بسیاری  تنظیمات. شود نظر در باید بسیاری مواردیک قطعه  بعدی سه پرینت هنگام

 آخرین عنوان به نازل حال، این با. است نازل شود می گرفته نادیده اغلب کهی از مواردی یک .شوند بررسی

 انتخاب. دارد چاپ کیفیت و زمان بر توجهی قابل تأثیر است تماس در پرینت سه بعدی فیالمنت با که بخشی

اطالعات الزم جهت انتخاب مناسب  مقاله این در. است بعدی سه چاپ کیفیت بهبود در مهم یگام مناسب نازل

 ترین نازل مورد بررسی قرار گرفته است.

 پرینتر سه بعدی نازل اهمیت

 انرژی قطعه این. شود می خارج فیالمنت از آن که است بعدی سههای  چاپگر در مکانیکی قطعهیک  نازل

بنابراین با می کند و سبب ذوب فیالمنت می گردد.  هدایت را کننده گرم کارتریج توسط شده تأمین حرارتی
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 قطر و جنس اندازه،: هستند اساسی نازل طراحی در اصلی ویژگی سه توجه به کاربرد نازل در پرینتر سه بعدی

 .داخلی

که سبب  دارد وجود فیالمنت به گرما انتقال برای بیشتری سطح و جرم باشد بزرگتر پرینتر سه بعدی نازل هرچه

نیز وابسته  نازل جنس بهحرارت  انتقال. گردد می اکستروژن سرعت همچنین افزایش و یندفراافزایش کارایی 

 .کند می هدایت متفاوتی طور به را انرژی خود های ویژگی اساس بر ماده هر زیرا است

 نیز را اکستروژن تسرع حداکثر و گذارد می تأثیر ثانیه در شده اکسترود پالستیک میزان بر نیز نازل داخلی قطر

 های دیواره و ها الیه چاپ امکان کوچکتر قطرهاینیز اثر دارد،  نهایی قطعه دقت بر داخلی قطر. کند می تعیین

 ند.کن می فراهم را ترینازک

 نهاییطعه ق کیفیت همچنین و چاپ زمان مدت در زیادی تأثیر توانند می نازل ویژگی سه هر خالصه، طور به

 . باشند داشته
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 پرینتر سه بعدی نازل اندازه

 هنگام در را فیالمنت تواند می اندازه چه تا که کند می تعیین نازل اندازه کردیم شارهپیش از این  که همانطور

که  سوراخ قطر با نباید نازل اندازه. است قطعه طول و فیزیکی جرم نازل، اندازه از ما منظور. کند گرم اکستروژن

 .شود گرفته اشتباهفیالمنت از آن عبور می کند  که داخلی فضایاندازه 

 

 استاندارد های نازل 

. شود می تعیین بلوک اندازه و نوع توسط نازل شافت طول زیراهای موجود در بازار محدود هستند  نازل اندازه

 آنها کلی ولط که است MK8 اکسترودرهای و V6 داغ انتهای با مطابق قطعات این برای فعلی استاندارد ابعاد

 .می باشد متر میلی 13 تا 12 بین M6x1 رزوه انتهای تا نوک از
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 ولکانوهای  نازل (Volcano) 

 داغ ستیکپال برابر سه حداقلو  ندا شده طراحی باالتر دمای و سرعت برای خاص طور به Volcanoنازل های

 هدایت برای ومدل های ولکان ،دلیل همین بهپردازش می کنند.   V6داغ انتهاینازل های  را در مقایسه با 

 .دندار نیاز ،متر میلی 21 ، معموالًتر طوالنی نازل یک بهبهتر  حرارتی

 سوپرولکانو های نازل (SuperVolcano) 

 این نازل ها امن از که همانطوراما  شود می دیده ندرت به موجود بعدی سه چاپگرهای دراین مدل نازل  اگرچه

 . نددار یمتر میلی 50 تقریباً یطول و هستند ولکانو تری از نازل های طوالنی های نسخه پیداست،

  پرینت سه بعدی هایل ناز جنس

تلرانس  و باال اًنسبت حرارتی هدایت برای امروزی شده تولید های نازل تمام. استجنس آنه ها نازلبعدی  ویژگی

 استفادهها  ازلن ساخت در مختلفی فلزات ازتوجه به این موضوع،  با. اند شده ساخته فلز نوعی از ساخت بسته

در . ذارندگ می تأثیر بعدی سه چاپ روند بر و هستند فردی به منحصر خصوصیات دارای کدام هر که شود می

  برای ساخت نازل آورده شده است. این مقاله محبوب ترین مواد

 



 

  برنجینازل های پرینت سه بعدی 

 این. قرار می گیرد استفادهمورد  بعدی سهپرینتر های  های نازل برای که است فلزی متداولترین معموالً برنج

 ارزان ها نازل این گرچها. دهد می ارائه کم نسبتاً قیمتدر عین  را خوبی بسیار حرارت انتقال روی و مس آلیاژ

 .است پذیر آسیب بسیار سایش برابر در و نیست ماده ترین مقاوم برنج اما ،هستند قیمت

 این گرا حتی. شوند خراب بعدی سه چاپ روند طول در اصطکاک یا طی ضربه در است ممکن برنجی های نازل

 لطمه بزند. نازل جیخار ابعادبه  تواند می که یابد می افزایش آرامی به زمان گذشت با ،نباشد توجه قابل خرابی

 که ستنده ساینده ذرات حاویشده  پر یفلز فیالمنت های و کربن الیاف مانند بعدی سه چاپ مخصوص مواد

 چاپ کیفیت واندت می ، این امر به نوبه خودکنند خراب را نازل داخلی سطوح توانند می مکرر استفاده صورت در

 .شود می ادهاستف سایندهغیر  مواد چاپ برای برنجی های نازل از. بنابراین بهتر است بیندازد خطر به را

 سانتیگراد درجه 300: دما حداکثر

 TPE و نایلون ، PLA،  ABS، PETG  مانند ساینده غیر فیالمنت های: با استفاده بهترین
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 زنگ ضد فوالد از جنس سه بعدی رهای پرینت نازل 

ی در بهتر سایش برابر در مقاومت زیرا است ها نازل در استفاده مورد محبوب مواد از دیگر یکی زنگ ضد فوالد

 به شده وبذ پالستیک چسبیدن از حدی تا همچنین این نازل ها مقایسه با نمونه های برنجی ارائه می دهد.

 مواد رایب زنگ ضد فوالد با جنس های نازل. دارند می نگه تمیزتر را نازل و کنند می جلوگیری آن سطح

 .هستند مناسب فودگرید

 اب زیاد استفاده یبرا همچنان اما فراهم می سازد را تری گستردهبا فیالمنت های  استفاده امکان زنگ ضد فوالد

 .رددا کمتریحرارتی  رسانایی برنج با مقایسه دراین ماده  همچنین. شود نمی توصیه ساینده مواد

 سانتیگراد درجه 500: دما حداکثر

فیالمنت  کربن، لیافا ،NylonX مانند ساینده مواد از کم استفاده و ساینده غیر فیالمنت های: با استفاده بهترین

 .پر شدهی سرامیک وی چوب ،یفلز های فیالمنت تاریکی، در درخشان های

 



 

 سخت فوالد از جنس سه بعدی رل های پرینتناز  

 به ساینده دموا با مکرر استفاده برای زیرا بزرگ محسوب می شوند پیشرفت یک سخت فوالد از جنس های نازل

 حال این با .می باشند استفادهقابل  تعویض بدون ها سال کلمه واقعی معنای به و هستند سخت کافی اندازه

 .دکش می طول بیشتر هدف دمای به رسیدن و است قبلی ماده دو از کمتر ماده این گرمایی رسانایی

کاهش  به نجرم امر این و نیست صاف "نرم" مواد سایر مانند این نازل ها داخلی سطح که کنند می ادعا برخی

 هب نسبت آنها زینهه زیرا بگیرید نظر در را شده ذکر موارد ل از استفاده از این نازل هابق. شود می چاپکیفیت 

 .است بیشتر معمولی نازل های

 سانتیگراد درجه 500: دما حداکثر

 ساینده مواد از مداوم استفاده جمله از مواد همه: با استفاده بهترین

 

 



 

 شده مونتاژ سه بعدی رپرینت های نازل 

ک از این بخش ی هر و .هستند متصل یکدیگر به که اند شده ساخته جداگانه قسمت دو از شده مونتاژ های نازل

 سخت فوالد مانند مواد از بعضی. شود استفاده آن ها خصوصیات بهترین از تا اند شده ساخته مختلفی مواد از ها

 .دارند کمتری حرارتی هدایتدر عین دوام باال 

 که داخلی قسمت هک حالی در دارد، خوبی حرارت انتقال که هستند ای ماده دارای معموالً شده مونتاژ های نازل

 .است مقاوم سایش برابر در و بادوام گیرد می قرار تماسفیالمنت در  با

 می توصیه کربن فالیافیالمنت های  و PEEK مانند موادی و باال دما کاربردهای برای خاص طور به ها نازل این

 شده مونتاژ های زلنا که نیست گفتن به نیازی. هستند یاقوت مانند عالی مواد شامل ها نازل این از برخی. شوند

 .هستند زنگ ضد فوالد و برنجاز جنس  معمولی انواع از تر گران بسیار

 است متفاوت ی مختلفها مدل در دقیق دمای حداکثر باال، یهادما: دما حداکثر

 و PEEK انندم مهندسی های پالستیک و ساینده مواد از زیاد استفاده، شامل مواد همه: با استفاده بهترین

Ultem 

 



 

 سه بعدی داخلی نازل های پرینت قطر

 تا متر میلی 0.1 از نازل قطر کلی طور به. است داخلی سوراخ قطر مقاله این در بحث مورد نازل مشخصه آخرین

سؤال . فراهم می سازد بعدی سه پرینتر کاربر را برای زیادی پذیری انعطافامر  این. است متغیر متر میلی 1.0

 شود؟ انتخاب باید مدل کدام گزینه، همه این بااین است که 

 

 رد مطلق دارداستان ت صورت گیرد.فیالم اکسترود میزانسرعت و  سازی متعادل انتخاب قطر نازل باید براساس

. شود می افتی معروف هایدستگاه  همه در تقریباً که است یمتر میلی 0.4 نازل یامروز بعدی سه پرینترهای

 .کند می ایجاد دقت و سرعت بین زیادی تعادلنازل  قطر

 قاعده یک عنوان به. دارد بستگی نازل قطر به حدودی تامناسب  الیه ضخامت محدوده که است ذکربه  الزم

 برای شده وصیهت الیه ضخامت مثال، عنوان به. باشد تربیش نازل قطر ٪80 از نباید الیه ضخامت حداکثر کلی،

 است. متر میلی 0.32 حداکثر یمتر میلی 0.4 نازل یک
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 طرف از. ندکن می تزریق تر ضخیم الیه عرض و ارتفاع طریق از را بیشتری مواد بزرگتر های نازل بدون شک

 شگفت ئیاتجز با قطعات پرینت سه بعدی شده توانند می( متر میلی 0.4 از کمتر) کوچکتر های نازل دیگر،

 چاپ سرعت هشکا کم عالوه بر سوراخ قطر. است مشاهده قابل سختی بهارائه دهند که مرز بین الیه ها  یآور

 .است همراه شدن مسدود احتمال افزایشبا 

 (متر میلی 0.4 <) بزرگتر های نازل (متر میلی 0.4>) کوچکتر های نازل

 چاپ زمان کاهش باالتر دقت

 نازل به مربوط چاپ کاهش خطای کیفیت پرینت باالتر

 گی()کاهش احتمال گرفت مناسب برای استفاده با مواد ساینده حذف راحت تر ساختار پشتیبانی

 

 و مزایا رکداهمیت دارد.  بسیار مشاهده کردید انتخاب نازل مناسب در فرایند پرینت سه بعدی که همانطور

 .بخشد ودبهب زیادی حد تا را شما چاپ کیفیت و دستگاه عملکرد تواند می مختلف مواد و ها نازل معایب

 https://m.all3dp.com/منبع: 
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