
Filamente de imprimare 3D Zetamix din ceramică și metal



VIZIUNEA NOASTRĂ:
Imprimarea 3D cu materiale ceramice 
și metalice, acum simplificată

Producător de materii prime de mai bine de 10 ani, Nanoe este acum un 
jucător cheie în lumea ceramicii tehnice. Cu expertiza pe care am dobandit-o, 
am creat filamentele noastre Zetamix în 2018. Ne propunem să furnizăm 
material pentru toate companiile: companii multinaționale, IMM-uri, 
laboratoare dar și centre de cercetare. Pentru a atinge acest obiectiv, am 
dezvoltat, sub brandul Zetamix, primele filamente ceramice și metalice 
compatibile cu orice imprimante 3D FFF.

Nanoe oferă, de asemenea, mașini testate și aprobate de echipa noastră 
pentru companiile care nu dețin astfel de echipamente. Setul Zetamix include 
o imprimantă Raise3D echipată cu un sistem „direct drive” potrivit pentru 
filamentele noastre Zetamix, un kit de delegare și un cuptor tubular.

Investiție scăzută Multi-materialImprimare 3D ușoară



PROCESUL ZETAMIX:

Pregătirea fișierului

1

Imprimarea 3D

2

Numai pentru piese ceramice

Tratamentul chimic

3

Tratamentul termic

4

Piesa finală

5



FILAMENTE CERAMICE PENTRU IMPRIMARE 3D

Compoziție chimică ZrO2 ∙ Y2O3

Densitate 98-99%

Duritatea piesei finale 8 GPa

Rezistența la îndoire 400 -800 MPa

Contracție 21.5% (x et y) / 

21.1% (z)

Compoziție chimică ZrO2 ∙ Y2O3

Densitate 98-99%

Duritatea piesei finale 10 GPa

Rezistența la îndoire 600 - 1000 MPa

Contracție 21%

Compoziție chimică Al2O3

Densitate 98-99%

Duritatea piesei finale 19 GPa

Rezistența la îndoire 150 to 300 MPa

Contracție 19.7% (x et y) / 

19.3% (z)

Aplicații Aplicații

Prototipare Piese de aspect Rezistență la uzură Scule interne Piese de aspect

Aplicații

Scule interne Temperaturi 
extreme

Rezistență la 
coroziune

AluminăZirconiu albZirconiu negru

Rezistență la uzură



Compoziție chimică X40CrMoV5-1

Densitate 90, 91%

Contracție 16.5% (x et y)

17.0% (z)

Compoziție chimică X2 CrNiMo 17 12 2

Densitate 90% 95% 

Contracție 16.5% (x et y)

17.0% (z)

FILAMENTE METALICE PENTRU IMPRIMARE 3D

Aplicații Aplicații

Lucru la rece 
sau la cald

Scule interne Rezistență la impact Scule interne Rezistență la 
coroziune

Rezistență la impact

H13 Oțel 316L Inox



MAȘINI

ZETASINTERIMPRIMANTA 3D KIT DE DELEGARE

• Diametrul tubului:10 cm

• Temperatura maximă de operare: 1600C°

• Putere: 220 V 32 A

• Lungimea tubului: 120 cm total, 20 cm util 

(temperatura e omogenă, +/-10°C)

• De la 20°C până la 80°C

• Capacitate cuvă: 6,5 L

• Robinet scurgere: da

• Termocouplu: da

• Rezoluția stratului: 0.1 mm

• Duze interschimbabile: permit detalii mai 

fine pe axele X and Y axis pentru duse 

mai mici

• Ecran tactil

• Volum de imprimare: 305x305x300mm



STUDII DE CAZ



AVIGNON CERAMIC
Sondă aeronautică
ALUMINĂ

Sondele aeronautice sunt piese foarte complexe deoarece conțin canale 

interne. O sondă capabilă să măsoare viteza aerului care iese din motorul 

unui avion a fost comandată companiei Avignon Ceramic. Deoarece în 

această configurație aerul poate ajunge până la 3500 de grade, o sondă 

obișnuită din metal sau plastic nu ar fi potrivită aici, deoarece ar fi distrusă 

rapid. Astfel, cel mai bun material pentru acest tip de aplicație este fără 

îndoială alumina. Avignon Ceramic a decis să producă această sondă 

folosind un proces ceramic de imprimare 3D deoarece este singurul 

proces de modelare care permite producerea de piese ceramice complexe 

cu canale interne.

Descoperiți mai multe despre acest caz aici. 

Rezistență la 
temperaturi înalte

Piesă complexă

https://zetamix.fr/en/use-case/zetamix-probe-3d-printing-in-the-service-of-aerospace/


Rezistență la uzură Suprafață netedă

PETIT SPARE PART
Ghidaj de fir
ZIRCONIU ALB
În industria textilă, războaiele de țesut și mașinile trebuie să poată controla 
firele. Ghidajele aflate în contact cu aceste fire se uzează foarte repede. Ele 
trebuie să fie rezistente la uzură și abraziune, menținând în același timp o stare 
bună a suprafeței pentru a nu deteriora firele. Zirconiul este ideal pentru 
această aplicație.
Aceste obiecte pot fi realizate cu ușurință prin turnare, prin injecție sau alte 
procese, dar Petit Spare Parts are nevoie de o soluție de fabricație flexibilă și 
rapidă. Prin adoptarea imprimării 3D Zetamix, PSP reușește să producă ghidaje 
de fir pe serii mici la fel de eficiente ca cele realizate prin proces tradițional, 
economisind în același timp costuri și timp.
Descoperiți mai multe despre acest caz aici.

https://zetamix.fr/en/use-case/on-demand-spare-parts-thanks-to-zetamix/


NANOE
Matriță de extrudare
H13

Pentru a-și produce filamentul, Nanoe are nevoie de matrițe de extrudare 
care se potrivesc cu fiecare filament și fiecare diametru. Deoarece 
filamentele ceramice și metalice sunt mai fragile și mai puțin flexibile 
decât cele polimerice, echipa de producție trebuie să personalizeze nu 
numai unghiul conului matriței de extrudare, ci și lungimea conului pentru 
a extruda filamentele corect. Datorită flexibilității imprimării 3D, echipa de 
cercetare și dezvoltare poate produce matrițe de extrudare personalizate 
într-un timp record.
Descoperiți mai multe despre acest caz aici.

Rezistență la uzură Rezistență la 
temperaturi înalte

https://zetamix.fr/en/use-case/zetamix-extrusion-die-customized-object-in-record-time-thanks-to-3d-printing/


JEWELLERY
Piese de aspect
ZIRCONIU NEGRU

În industria produselor de lux, un ceas din ceramică este un accesoriu 
obligatoriu. Pentru fiecare model de ceas creat de designeri, se produce un 
prototip pentru a verifica practicabilitatea modelului, dar și pentru a 
verifica dacă prototipul răspunde așteptărilor designerilor. Obținerea unui 
prototip din același material ca obiectul final este crucială pentru designeri. 
Astfel, nu este neobișnuit ca designerii să schimbe forma cadranului 
ceasului după manipularea prototipului. Cu Zetamix, echipa de producție a 
reușit scadă prețul de livrare al prototipului ceramic la șase cu 99.4%, iar 
timpul cu 83.3%.
Descoperiți mai multe despre acest caz aici.

Prototipare Piese de aspect

https://zetamix.fr/en/use-case/how-one-of-the-most-famous-luxury-brand-gives-zetamix-a-chance-and-never-regret-it/


CONTACT 

Linkedin Youtube Instagram

+33 9 81 98 33 64

https://zetamix.fr/en/

contact@zetamix.fr

6 rue des Frênes
91160 Ballainvilliers
France

+40 747 235 896

www.formwerk.ro

info@formwerk.ro

Str. Drumul Sării nr. 17, 
clădirea Office Six, parter
+ et. 1, ap. 2, sector 6, 
060151, București
România
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