
 

  PVA نیگزیجا دیجدماده پرینت سه بعدی 

 

قابل استفاده به محلول در آب  دیماده جد کی  Infinite Materials Solutions LLC (Infinite)شرکت

 AquaSys General Purposeکه نت سه بعدییپرماده  نیا عنوان ساختار های پشتیبان توسعه داده است.

(AquaSys GP)   از جمله هااستر یشده است که با اکثر پل یطراح یبه گونه انام دارد PLA و PETG  سازگار

این  مهم ترین آن هااز وجود دارد که  PVA نسبت به ماده AquaSys GP بر برتری یمبن زیادی یباشد. ادعاها

 .شود یحل م یبانیمواد پشت ریاز سا عترسری ٪20آب  قرار گیری در هنگامدر   AquaSys GPاست که

 AquaSys GPتوسعه یک ماده پرینت سه بعدی جدید به نام 

جلوگیری از خرابی قطعه به منظور  دهیچیقطعات پ پرینت سه بعدیدر هنگام  یبانیپشتی ساختار هاه از استفاد

استفاده حذف این ساختار های پس از اتمام فرایند پرینت سه بعدی ممکن است بسیار پیچیده باشد.  ضروری است.

https://idesign3d.ir/3d-printing-materials/


 
 یکسان یحال، برا نی. با ادهد یم شیرا افزا و عملیات پس پردازش مورد استفاده مواد یها نهیاز ساپورت ها هز

مواد  دیتوان یم رایز تر باشد ساده اریبس تواندیحذف ساپورت م کنند، یکار م پرینتر سه بعدی دو نازلهکه با 

استفاده برای مواد مورد  نیاز محبوب تر یکی. قابل حذف باشد یراحت که به دیانتخاب کنبه گونه ای  ار بانیپشت

 AquaSysماده  Infiniteحال شرکتتوان آن را در آب حل کرد.  یم رایاست ز  PVAساختار های پشتیبان ماده

GP   از  یبر برخ رایشود ز لیتبد دیجد یاستاندارد صنعت کیبه  تواند یماین ماده معتقد است توسعه داده و را

 .کند یغلبه م PVA ار باک بیمعا

 

 PVAو   AquaSys GPماده پرینت سه بعدیتفاوت های 

ماده  کیبه عنوان PVA ماده  مشابههمانطور که از نامش پیداست   AquaSys GPماده قابل پرینت سه بعدی

را به گزینه    AquaSys GPبا حذف نیاز به استفاده از مواد شیمیایی، یژگیو نیشود. ا یمحلول در آب شناخته م

است که سازنده  نیا AquaSys GP نکته جالب در مورد .تبدیل می کند بانیپشت ای مناسب برای ساختارهای

https://idesign3d.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%db%b3%db%b5%db%b0-%d9%be%d8%b1%d9%88/
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شود. به  یاتاق حل م یبا دما یدر آب لوله کش عترسری ٪20 بانیمواد پشت ریسادر مقایسه با  کند یادعا مآن 

 .قطعات را کاهش می دهد پرینت سه بعدی نهیزمان و هزماده  نی، اInfinite گفته

سه  چاپقابل  PVA که معموالً با PETG و PET مانند یه با موادبلک PLA تنها با نه یسازگار لیماده به دل نیا

 باال و رطوبت طیتوان در شرا یرا م AquaSys GP ن،یکند. عالوه بر ا یم زیمتما PVA خود را از ستند،ین بعدی

 پرینت سه بعدی یاست که برا نیا PVA التاشکا نیاز برجسته تر یکیکه  یکرد، در حال چاپنیز  زیچالش برانگ

شده است  یطراح یابه گونه  AquaSysماده ،یشود. به طور کل یخشک نگهدار اریبس یها طیدر مح دیبا نهیبه

 .خود جلب کند تجربه را به با یها یا تا حرفه از افراد مبتدیکنندگان از مصرف یعیوس فیط نظر که

 

Jeff Feddersenارشد فروش در ری، مد Infinite خود  انیمشتر نظرات است که بهها ما سال": دراینباره گفت

 AquaSys GP تیکه در نها می. ما خوشحالمیا دهیشنرا   PVA بیمعا در موردآنها  یدیو ناام میده یگوش م

پرینت  یساز مدل رمورد استفاده در بازا مواددرصد از تمام هفتاد  PLA ماده پرینت سه بعدیتوسعه داده ایم. را 
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 یو به استاندارد دهد یم رییرا تغ زیهمه چ ماده نیکه ا میکن یما واقعاً فکر م، شود یرا شامل م  FDMسه بعدی 

 ."با آن مقایسه شوند گرید یبانیکه همه مواد پشت شود یم لیتبد

 https://www.3dnatives.comمنبع: 


