
 
 
 

 
 

Informação à Imprensa 
 

Solvay expande oferta de polímeros de alto desempenho para 
impressão 3D 

 
Bollate, Itália, 04 de fevereiro de 2019 --- A Solvay informa que está adicionando 
polieteretercetona KetaSpire® (PEEK) com 10% de fibra de carbono e polifenilsulfona 
pura (PPSU) Radel® à mais recente versão do software de engenharia e-Xstream 
(2019.0) da Digimat®-Additive Manufacturing (AM). Os produtos complementam o 
filamento puro KetaSpire® PEEK AM já disponível para simulação na plataforma 
Digimat®-AM. 
 
“Nossa crescente linha de filamentos AM ressalta a determinação da Solvay em se 
estabelecer como líder do setor nesse mercado de impressão 3D, que está em rápida 
evolução”, afirma Christophe Schramm, Gerente de Negócios de Manufatura Aditiva da 
unidade global de negócios Specialty Polymers. “O Digimat®-AM permite que os 
clientes simulem o processo de impressão e prevejam com sucesso o comportamento 
termomecânico de desenhos impressos em 3D para imprimir corretamente já na 
primeira vez”, disse Schramm. 
 
Os novos materiais serão aplicados através da plataforma Digimat®-AM Advanced 
Solver com o software de engenharia e-Xstream. O software oferece dados de 
modelagem preditiva altamente precisos para os filamentos AM da Solvay em uma 
ampla gama de características críticas, incluindo empenamentos detalhados e tensão 
residual, para ajudar os projetistas e engenheiros a otimizar o processo e minimizar a 
deformação da peça antes da impressão 3D. Para aplicações altamente exigentes, o 
Digimat® permite ainda a validação do projeto, prevendo o desempenho da peça 
impressa (rigidez, resistência etc.) como uma função do material e dos parâmetros do 
processo de impressão. 
 
“Com o acréscimo das novas classes de polímeros AM da Solvay, agora temos um 
portfólio mais amplo de graus de impressão 3D na Digimat® para fornecer novos 
materiais de ponta e ampliar os limites de design e aplicação nesse dinâmico mercado”, 
acrescenta Roger Assaker, CEO da e-Xstream engineering e Chief Material Strategist 
da MSC Software. “Como resultado de nossa parceria, reduzimos a lacuna na 
engenharia de simulação entre polímeros de alto desempenho e processos de 
impressão exigentes, como a fabricação de filamentos fundidos.” 
 
® KetaSpire e Radel são marcas registradas da Solvay. 
® Digimat é uma marca registrada da e-Xstream engineering, uma empresa MSC 
Software da Hexagon. 
 
Sobre o Grupo Solvay 
A Solvay é uma empresa de materiais avançados e de especialidades químicas, comprometida 
com o desenvolvimento da Química que aborda os principais desafios da sociedade. A Solvay 



inova e faz parcerias com clientes em diversos mercados finais globais. Seus produtos e 
soluções são utilizados em aviões, automóveis, dispositivos inteligentes e instrumentos médicos, 
baterias, na extração de minerais e petróleo, entre muitas outras aplicações que promovem a 
sustentabilidade. Seus materiais leves e avançados aumentam a mobilidade mais limpa, suas 
formulações otimizam o uso de recursos e seus produtos químicos de desempenho melhoram a 
qualidade do ar e da água. A Solvay tem sede em Bruxelas e emprega 26800 pessoas em 61 
países. As vendas líquidas pro forma foram de € 10,1 bilhões em 2017, em 90% de atividades 
nas quais a Solvay está entre as três maiores empresas do mundo, resultando em uma margem 
de EBITDA de 22%. A Solvay SA (SOLB.BE) está cotada na Euronext Brussels e Paris 
(Bloomberg: SOLB: BB- Reuters: SOLB.BR) e nos Estados Unidos as suas acções (SOLVY) são 
transacionadas através de um programa ADR de nível 1. No Brasil, a Solvay também atua com 
a marca Rhodia. 
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