
RESUM 

En l’actualitat la impressió 3D està agafant cada vegada més importància dins dels 

sectors industrials i socials, sent una tecnologia emergent i de continu avenç. Un dels 

sectors on està sent de gran ajuda és en el de la medicina, ja que permet fer models 

de les zones a intervenir quirúrgicament. D’aquesta manera, es pot dur a terme un 

estudi i pràctica prèvies a la operació, de manera que permet un assaig per part del 

metge i amb això una reducció del temps d’intervenció, cosa que és un avantatge de 

cara al pacient ja que li permet tenir una recuperació més ràpida. A més, comporta una 

reducció de l’import econòmic de l’operació en reduir el temps d’ocupació del quiròfan. 

Avui dia es pot imprimir utilitzant fins a dos extrusors, és a dir, realitzant una peça o 

model amb dos colors i/o materials diferents.  

L’objecte d’aquest projecte és el disseny d’un capçal que permeti dur a terme la 

impressió utilitzant fins a sis filaments diferents en un mateix model. D’aquesta manera 

les diferents zones del model podran ser perfectament diferenciades per mitjà de 

colors variats, fet que facilitarà la comprensió del model o peça reproduït. 

El sistema de disseny i realització s’ha basat en l’estudi previ de l’actual impressora, 

mantenint, en la mesura que el disseny ha permès, els components utilitzats i el 

sistema de funcionament actual. 
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MOTIVACIÓ 
La idea principal per dur a terme el projecte és per la importància que va agafant el 

món de la impressió 3D en diferents àmbits tant industrials com socials.  

L’àmbit de principal interès pel projecte és el relacionat amb la medicina, ja que 

actualment es reprodueixen models de les zones que s’han d’intervenir 

quirúrgicament. Aquest sistema permet als quirúrgics dur a terme assaigs o estudis de 

l’operació a realitzar. D’aquesta manera, es permet reduir el temps d’intervenció de 

l’operació, proporcionant una major seguretat pel quirúrgic i una millor recuperació al 

pacient, ja que la intervenció és més exacta i ja ha estat practicada abans de portar-se 

a terme. Una altra avantatge pel pacient seria en la vessant econòmica, ja que 

permetria reduir el cost tenint en compte la reducció de temps d’intervenció. 

A part de l’àmbit de la medicina també s’utilitza la impressió 3D en les àrees de 

fabricació i mecànica de peces, facilitant recanvis i alternatives de disseny. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La impressió 3D, o també anomenada fabricació per addició, és el procés de fabricar 

un objecte sòlid tridimensional de quasi qualsevol forma a partir d’un model digital 

computaritzat. 

La idea principal és l’addició de material per fines capes fins a aconseguir el model 

prèviament digitalitzat. 

Avui en dia el món de la impressió 3D està agafant cada vegada més força i englobant 

més sectors, fins al punt que les màquines de prototips ràpids o impressores 3D són 

de les tecnologies més emergents en els últims anys en quant a fabricació de prototips 

o petites peces.  

La impressió 3D està suposant tota una revolució en molts àmbits tant socials com 

tecnològics. Comunament, s’ha utilitzat en la prefabricació de peces o components, en 

sectors com l’arquitectura i el disseny industrial gràcies a les grans prestacions que 

proporciona. Actualment s’està expandint en el sector de la medicina, permetent 

fabricar pròtesis mèdiques, representar òrgans, implants, entre altres, ja que el simple 

fet de poder obtenir un model similar de qualsevol tipus de disseny, peça o objecte, 

facilita notablement els processos de producció, estudi, investigació o pràctica a partir 

d’una còpia. 

Amb la bona acceptació que ha obtingut, aquesta tecnologia, van sorgint avenços a 

incorporar en la impressora, com ara més d’un extrusor (impressora dual extruder), 

que permet imprimir dues peces a la vegada. 

D’aquesta manera la impressió 3D està en contínua evolució, ja que existeix una gran 

comunitat de hardware i software lliure i diferents cases comercials introduint novetats 

constantment. Hi ha una gran varietat de models i tipus d’impressores 3D. Existeixen 

diferents configuracions de moviment de l’eina, tals com manipuladors delta, braços 

robòtics o màquines de control numèric de tres eixos. 

Un altre aspecte que fa interessant la inclusió de la impressió 3D en l’àmbit industrial 

és que, en comparació amb el fresat, permet una reducció de temps en l’obtenció de la 

peça i per tan poder obtenir millores de forma més ràpida. No obstant, l’acabat amb el 

fresat és millor que en la impressió 3D, ja que aquest últim mètode, tot i ser precís, pot 

deixar una mica de rebaba. 

 

1.1. Objectius del projecte 

El projecte té per objectiu principal estudiar i dissenyar un capçal per poder ser 

implantat a les impressores 3D actuals del projecte RepRap, i el qual permeti obtenir 

un canvi automàtic de color i/o material en una mateixa impressió. D’aquesta manera, 

es pretén oferir un nou model d’impressió additiva que pugui proporcionar una 

innovació en els models de prototips o petites peces portades a terme fins al moment. 

Concretament, es farà el disseny per obtenir sis canals d’entrada de material diferents i 

es basarà en el sistema de funcionament i característiques estructurals de l’actual 

impressora. 
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Al llarg del projecte es valoraran diferents alternatives que permetin una millor 

incorporació del capçal en qüestió en la impressora.  

 

1.2. Abast 

Principalment el projecte es regirà en complir la part mecànica de l’operació, és a dir, 

es proposarà un possible disseny d’un nou capçal que permeti el canvi automàtic de 

filament basant-se amb el operativa actual i un sistema per poder ser adaptat a l’actual 

impressora sense la necessitat que aquesta hagi de variar la seva estructura base, 

això si, amb la possibilitat d’incorporar algun nou element que permeti facilitar la 

nombrada adaptació i posterior operació. 

Per tal de poder dur a terme l’operació d’impressió, és requereix d’un programari sobre 

els models a imprimir i el recorregut que ha de dur a terme el sistema extrusor per 

aconseguir-ho. També és necessari programar la velocitat i temperatura del tipus de 

filament usat, ja que la pròpia impressora no disposa d’un sistema de detecció del 

material que entra en el sistema extrusor. Tot aquesta vessant electrònica no formarà 

part de l`abast del projecte, d’aquesta manera no s’estudiarà el sistema de control ni el 

software a aplicar. 
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2. ANTECEDENTS 

Per poder desenvolupar un disseny innovador d’un capçal de les característiques 

desitjades fa falta saber com és i quin és el sistema de funcionament de la impressora 

actual per tal de facilitar la posterior adaptació i el correcte funcionament. 

2.1. La impressora actual 

Actualment la impressora de prototipatge ràpid RepRap i que ha servit de referència 

per tal de desenvolupar el present projecte és la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enumeració ens indica els següents components que componen la impressora: 

1. Taula d’impressió (Hotbed) 

2. Guies del sistema d’eixos de coordenades en l’eix X  

3. Guies del sistema d’eixos de coordenades en l’eix Z 

4. Estructura i suport de la bobina de filament 

5. Conjunt del capçal 

6. Motors pas a pas 

7. Finals de carrera mecànics (Endstops) 

8. Sistema extrusor (HotEnd) 

9. Pantalla de control 

Il·lustració 1. Impressora actual 
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10. Sistema electrònic 

11. Guies del sistema d’eixos de coordenades en l’eix Y 

 

2.1.1. Equipament 

Per entendre correctament el funcionament d’una impressora 3D i poder escollir el 

capçal més convenient per dur a terme la funció desitjada, és necessari aprofundir en 

el detall d’uns certs conceptes bàsics: 

 Components: circuit elèctric, extrusor, filaments, peces d’unió, conjunt de 

peces que conformen la impressora, pantalla de control 

 Construcció: aquest sector parla de com s’ha de construir tan la impressora 

com el punt d’estudi, és a dir, el capçal que ens permeti obtenir aquest canvi de 

filament i, en conseqüència el canvi de color o material. 

 Explotació: són el conjunt de variables que no formen part en el procés de 

construcció però que sí que tenen una certa importància per dur a terme la 

impressió. Algunes d’elles poden ser, per exemple, la temperatura a la que s’ha 

de trobar l’extrusor abans i durant la impressió i que dependrà del tipus de 

filament que s’estigui utilitzant en el cert moment. Una altra variable pot ser la 

velocitat d’impressió que, com en el cas de la temperatura, també haurà de ser 

programat segons quin resultat es vulgui obtenir.   

 

Abans de començar a enumerar i parlar sobre els components, la construcció i 

l’explotació, és important remarcar que aquest producte pot ésser usat per una àmplia 

gamma d’usuaris, sempre i quan es disposi d’una impressora com la descrita.  

 

COMPONENTS 

De tots els elements que té una impressora 3D n’hi ha alguns que poden ser destacats 

per la seva alta importància a la hora d’imprimir:  

 Bobina de filament: és la bobina de material amb la qual es portarà a terme la 

impressió. Aquest filament pot ser de diferents tipus de material, color i 

dimensions. 

 Taula d’impressió: és la superfície on s’imprimeix. Ha de ser una superfície llisa 

i generalment se li afegeix unes gotes d’oli especial per tal de facilitar 

l’extracció de la peça un cop impresa i que no es quedi enganxada i pugui 

provocar que es trenqui a l’intentar retirar-la. 

 Extrusor: és l’encarregat de permetre la sortida fina de material prèviament 

escalfat per tal de confeccionar la peça desitjada. 

 Sistema electrònic: basat en un Arduino és el sistema de components 

electrònics que permeten donar les ordres de confecció i direcció dels prototips 

per la impressora. 



Disseny d’un capçal revòlver pel canvi de filament en una impressora de prototipatge ràpid 

 

Carles Vives Avellana 

Projecte Final de Carrera. Curs 2014-2015   9 

 Pantalla de control: és per on es donen les ordres per tal de posar en marxa la 

impressora: selecció de prototip, temperatura, velocitat d’impressió... 

 

 

Avui en dia existeixen diferents tipus d’impressores 3D o, si més no, amb algunes 

variacions entre elles. Tot i això hi ha una sèrie de components que són comuns per a 

tots. 

 

CIRCUIT ELÈCTRIC 

Per realitzar el control d’alimentació i d’extrusió de l’eina dissenyada es necessita 

d’una electrònica i un software de control d’acord amb les necessitats que el sistema 

presenta. 

 

- ELECTRÒNICA DE CONTROL 

En la línia que s’està seguint el desenvolupament de la impressió 3D en la comunitat 

RepRap s’implementa una electrònica de control basada en Arduino. Aquesta elecció 

es basa en la facilitat de programació, muntatge i control que proporciona aquesta 

electrònica. 

L’electrònica de control, juntament amb el software de control, segueix un esquema a 

partir del qual es controlen tots els elements de l’extrusor. Per un costat es controla tan 

la temperatura de l’extrusor, de gran importància per a una correcta impressió, com la 

temperatura del llit escalfador, on es dipositen els filaments. A la vegada es controlen 

cadascun dels motors pas a pas que componen el sistema d’empenta del material. 

 

- SOFTWARE DE CONTROL 

El software de control implementat en l’electrònica de control anteriorment detallada 

controla les diferents parts de l’extrusor multifilament. Per un costat ha de controlar tan 

la temperatura d’extrusió com la temperatura de  deposició del material i per altra 

banda ha de controlar el sistema d’empenta del material. 

Per a realitzar una impressió completament funcional es necessita una interfície 

d’usuari perquè es puguin enviar les ordres i les consignes al sistema.  

La informació necessària per fer funcionar correctament el dispositiu comprèn tan les 

temperatures del bloc escalfador com del llit escalfador, com el color seleccionat o la 

velocitat de cadascun dels motors del sistema d’empenta de material. Tot succeeix en 

temps real. 
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EXTRUSOR 

Un extrusor, també anomenat HotEnd,  d’una impressora 3D convencional, és una de 

les peces principals ja que és la part que s’encarrega de reduir la secció del filament 

de plàstic escalfant-lo i obligant-lo a passar per una sortida de secció fina. Treballa de 

manera que el propi fil actuï com a èmbol i vagi comprimint la part pastosa. D’aquesta 

manera s’obté un sistema d’extrusió contínua de manera que a mesura que aquest 

extrusor va ser alimentat, el filament va sent extruït.  

Existeixen una gran varietat d’extrusors amb novetats constants en quant a millora del 

seu funcionament.    

Inclou dues parts diferenciades compostes per diferents peces que tenen objectius 

concrets. Existeix una zona superior o zona freda on es porta a terme l’alimentació del 

filament mitjançant un sistema d’empenta a partir de la força d’un motor. La zona freda 

es connecta a la zona calenta a través d’un tub aïllant que condueix el filament en 

estat sòlid. La zona inferior o zona calenta s’encarrega de fondre el material i reduir la 

seva secció per tal de facilitar la posterior addició en fines capes per l’obtenció del 

prototip o peça desitjada. Aquesta zona està composta pel bloc escalfador i la 

boqueta. 

En la impressora RepRap el conjunt extrusor o HotEnd (senyalat com a punt 8 en 

l’apartat “2.1. La impressora actual”) es pot diferenciar de la següent manera les peces 

que el conformen: 

 

 

 

Heat sink: és un conducte amb ales per tal de   dissipar 

la calor. 

 

 

 

Heat break: peça d’acer inoxidable que aïlla 

tèrmicament evitant que la calor pugi. 

 

Hot block: és el bloc que conté la resistència per 

escalfar el plàstic. 

 

Nozzle: boqueta per on surt extruït el plàstic. El forat de 

sortida pot tenir diferents diàmetres (0.4mm, 0.6mm...). 

 

 

 Il·lustració 2. Components extrusor (HotEnd) 
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A més, el HotEnd, disposa d’un ventilador que garanteix que el salt tèrmic sigui sobtat 

en el punt que interessi, és a dir, en el Heat break: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ZONA FREDA 

La zona freda està composta pel Heat sink i una part del Heat break. A partir d’aquí es 

realitza una empenta al material per mitjà de la força motriu d’un motor pas a pas cap 

a l’interior de la zona calenta.  

 

- ZONA CALENTA 

El bloc escalfador està format per l’altra part del Heat break i que porta el material cap 

a l’interior del Heat block, punt on és escalfat fins a una temperatura prèviament 

determinada fins a fondre’s. Seguidament passa a la següent peça d’aquesta zona 

calenta, el nozzle, que actua com a boqueta d’extrusió d’impressió 3D convencional i 

expulsa el material ja escalfat permetent que es vagi addicionant i solidificant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il·lustració 3. Peça ventilador 

Filament de material 

Zona freda (estat sòlid) 

Zona calenta (estat pastós) 

Il·lustració 4. Extrusor Hotend 

Il·lustració 5. Zones HotEnd 
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El HotEnd es pot escalfar fins a la temperatura de 300ºC. 

Per tenir una idea de la distribució de temperatures que es produeix en el conjunt del 

HotEnd quan aquest està treballant, es representa el cas d’arribar a la temperatura de 

treball de 220ºC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal i com es pot comprovar en la Il·lustració 6, hi ha un canvi sobtat de temperatura en 

la zona del Heat Break. 

SISTEMA D’EIXOS DE COORDENADES 

De cara a la confecció del capçal és important tenir en compte els moviments que 

permet fer la impressora i, per tant, és d’interès tenir controlats sobre quins eixos es 

pot moure el capçal en qüestió. 

Tal i com s’ha vist en el punt “2.1. La impressora actual” es disposa de tres eixos de 

coordenades: X, Y i Z. 

Es poden comprovar gràficament: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 6. Distribució temperatures HotEnd 

Il·lustració 7. Sistema d’eixos de coordenades 
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2.2. FUNCIONAMENT 

Per poder desenvolupar el capçal desitjat, primer s’ha d’entendre el correcte 

funcionament de la impressora 3D que s’utilitza de model.  

Hi ha moltes tecnologies d’impressió 3D, la més comuna,  i a la vegada la utilitzada tan 

en la impressora RepRap com la que s’utilitzarà pel funcionament del disseny del 

capçal revòlver, és la de Modelat per Deposició Fosa (FDM), que també és la més 

senzilla. Aquest sistema consisteix en crear objectes a partir de plàstic fos que 

s’extrudeix mitjançant una boqueta. El filament de plàstic està originalment enrotllat a 

una bobina que es desenrotlla per entregar el material a la boqueta d’extrusió al mateix 

temps que la boqueta o l’objecte (o ambdós) són moguts al llarg de tres eixos (X, Y i Z 

anteriorment citats) gràcies a un mecanisme controlat per ordinador. En aquest 

sistema el material s’escalfa fins que obté una estructura pastosa i seguidament es 

cedeix en forma de deposició de fins filaments formant una superfície plana amb una 

forma determinada mentre el material es va endurint de forma immediata. La 

composició de moltes superfícies com aquesta formen una figura sòlida de material 

que reprodueix el model introduït prèviament mitjançant programa CAD. Els motors 

pas a pas o servomotors s’utilitzen comunament per realitzar aquests moviments, així 

com per empentar el filament dins de l’extrusora. EL control del motor és sincronitzat 

amb els moviments X, Y i Z per garantir que el cabal de filament és proporcional a la 

velocitat i així tenir un gruix de plàstic constant. 

La figura podrà tenir detalls de disseny tan precisos com fi sigui el filament que es 

diposita en cada capa, el que permet produir una gran quantitat de formes. 

Com es pot comprovar el procés és llarg i hi participen parts diferents que han 

d’interactuar i treballar juntes de forma fluïda. 

El resum de passos a seguir des de la idea d’impressió fins que obtenim la peça són 

els següents: 

1. Modelació digital: es crea un model 3D de la idea que tenim en ment reproduir. 

2. Exportació: es genera un arxiu en el format adequat, en general i el present cas 

en STL (STereo Lithography) que contingui tota la informació geomètrica 

necessària per representar el nostre model digital.  

 Cal comentar que els dos passos anteriors es poden aconseguir 

descarregant un model digital a través d’Internet en el cas que es 

vulguin fer proves. 

3. Llescat:  consisteix en convertir el model digital en una llista de comandaments 

que la impressora pugui entendre i executar, generalment anomenats codi g o 

g-code.  

4. Connexió: consisteix en donar la llista d’instruccions a la impressora, ja sigui 

per mitjà de connexió USB o targeta de memòria. 

5. Impressió: es prepara la impressora, es comença a imprimir i s’espera el 

resultat. 
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6. Acabat: s’extreu la peça impresa del llit d’impressió i s’eliminen les parts 

addicionals en cas de ser-hi presents. 

 

 

Un altre punt molt important a tenir en compte i que s’ha de portar a terme abans de 

començar qualsevol impressió, és el calibratge adequada de la impressora respectant 

les distàncies que necessiten els eixos per treballar, i la seva configuració, el tipus de 

filament a utilitzar o el tipus de superfície que cobreix la plataforma o llit d’impressió. 

L’element utilitzat per calibrar la impressora és el següent útil de calibratge: 

 

 

 

 
 

 

 

 

2.3. CAPÇAL ACTUAL 

En l’apartat “2.1. La impressora actual” es pot comprovar la situació geomètrica del 

capçal en la impressora (concretament és el punt 5 de la representació). Per 

desenvolupar el nou capçal utilitzant un sistema similar a l’actual i en el què hi puguin 

interactuar els mateixos components, sempre amb la possibilitat d’incorporar-ne de 

nous, cal saber com està confeccionat i quin és el seu funcionament: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 8. Útil de calibració 

1 2 3 4 

5 6 
7 

Il·lustració 9. Components capçal actual 
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Segons l’enumeració anterior podem distingir cadascun dels components que 

composen el capçal actual per separat: 

1. Hobbed bolt 

2. Roda dentada Ø54mm 

3. Volandera DIN125 M8 (2 elements) 

4. Cos del capçal 

5. Selfoil 8-10-6 (3 components) 

6. Femella DIN934 M8 (3 components) 

7. Femella palometa DIN315 Zinc M8 

 

Tots els components es col·loquen solidaris al Hobbed bolt permetent que la seva 

reducció de diàmetre, i zona rugosa, quedi a la vista i concèntrica en la cavitat lliure del 

capçal, 

El següent pas consisteix en veure el sistema amb què s’engrana amb el motor i el 

sistema d’avanç del filament. 

 

 

 

 

 

El filament entra en el capçal pel punt “2”, quedant en contacte amb la reducció de 

diàmetre del Hobbed bolt, abans descrita, i amb el rodament (608ZZ) corresponent al 

punt “1”. Quan el motor pas a pas (punt “3”) es posa en marxa, la roda petita que té 

solidària engrana amb la de diàmetre major aportant un moviment rotatori del Hobbed 

bolt i en conseqüència del rodament pel fet d’estar els dos en contacte directe amb el 

filament. El resultat és l’avanç del filament cap a la següent estació, el Hotend. 

 

 

 

 

Il·lustració 10. Conjunt del capçal actual 
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2.4. SISTEMA DUAL EXTRUDER 

En l’actualitat, s’han fet estudis sobre la possibilitat d’integrar en una mateixa 

impressora més d’un extrusor amb la finalitat de poder obtenir nous sistemes 

d’imprimir. El fet de tenir més d’un extrusor ja dóna una idea de quin procediment es 

pot seguir per tal d’imprimir diferents materials o colors sobre un mateix model. 

Un d’aquests sistemes és l’anomenat “Dual extruder”, un sistema que permet equipar 

la impressora amb un segon capçal totalment operatiu i que permet a l’usuari fer 

impressiona amb dos materials o dos colors, integrant en una sola màquina la 

combinació de diversos materials i l’ampliació dels límits geomètrics de la peça a 

imprimir. 

A més, aquest sistema comença a trencar amb els límits de la geometria de les peces, 

de manera que permet prescindir de la base utilitzada habitualment per començar a 

imprimir, permet crear voladís i d’aquesta manera fer peces més complexes. 

Tot i això, aquest sistema presenta alguns problemes. Per exemple, els capçals es 

troben units i, per una banda, el que no treballa goteja, i, a més, amb el moviment de 

l’extrusor que va treballant, fa que el que no actua fregui amb la peça fabricada 

provocant-li un cert desgast. A més, la distància entre els dos broquets ha d’estar molt 

ben calibrada per tal d’obtenir un bon resultat final de la peça, ja que si hi ha una mica 

d’error en el calibratge ja pot fer que la peça no sigui fabricada com es desitja. 

A continuació es mostren uns imatges del Dual extruder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot observar, el capçal incorpora dos HotEnds, d’aquesta manera podrà 

imprimir per dues parts diferenciades. 

 

 

 

Il·lustració 11. Capçal Dual extruder 
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En la Il·lustració 12 es pot observar la implantació del capçal Dual Extruder en la 

impressora actual. Com a característiques rellevants, es pot comprovar com 

l’estructura base de la impressora es manté igual i el que canvia és el sistema 

d’adaptació. A més, disposa de dues bobines diferents en la seva part superior que 

alimenten cadascun dels capçals. 

Per tal de poder fer una comparativa dels preus en el mercat, és interessant saber que 

l’associació RepRapBcn permet la compra d’aquest doble extrusor per 150€ i el preu 

de venta del dual extruder més la impressora és de 1.180€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 12. Capçal Dual extruder implantat a la impressora 
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3. ESPECIFICACIONS 

Abans de procedir en el disseny i muntatge del capçal que es vol utilitzar, cal fer un 

estudi de possibilitats i de les diferents vies que es poden valorar per tal de 

desenvolupar-lo de la forma més satisfactòria i que aporti més beneficis o menys 

complicacions a la hora d’ésser utilitzat.  

Seguint aquesta dinàmica es fa un recull d’especificacions en les que es classificaran 

entre requisits o bé desigs de ser realitzats, així en algun cas s’haurà de buscar la via 

per tal de que es porti a terme (requisits) i en l’altre cas (desigs) s’haurà de mirar de 

proporcionar l’opció que més s’hi acosti. 

Aquestes especificacions es troben resumides en la taula següent: 

ESPECIFICACIONS REQUISIT / DESIG 

Mínim 6 filaments Requisit 

Motor d’extrusió comú a tots els filaments Requisit 

Canvi motoritzat Requisit 

No ocasionar danys ni desgast Requisit 

Econòmic Desig 

Peces a fabricar fetes amb la mateixa 

impressora 
Desig 

Peces estàndard del mateix tipus que té 

la impressora 
Desig 

Mantenir l’estructura de la impressora 

actual 
Requisit 

Sistema de funcionament igual o amb els 

menors canvis respecte al ja utilitzat 
Desig 

Adaptació del disseny a l’actual 

impressora 
Requisit 

Fàcil construcció Requisit 

Facilitat de poder fer un canvi de peces Requisit 

 

Taula 1. Classificació de les especificacions segons requisit o desig                              
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4. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

El capçal a desenvolupar ha de tenir una sèrie de característiques que permetin dur a 

terme la seva funció sense complicacions ni alteracions tan a la peça fabricada com a 

la pròpia màquina.  

Dins de les possibles alternatives de disseny, cadascuna haurà de mantenir i 

proporcionar les especificacions requerides i complir els requisits proposats com a la 

vegada acostar-se en la major mesura a les especificacions catalogades com a desigs. 

Abans no s’esculli la proposta final s’ha de decidir què comporta el disseny i entre 

quines alternatives s’haurà de comparar per permetre que la resultant aporti el màxim 

de beneficis. 

L’antecedent d’un sistema de més d’un material o color el trobem amb el Dual 

Extruder, anteriorment explicat. El sistema queda descartat per problemes de goteig i 

fregament quan un dels dos extrusors no treballa. Es vol aconseguir un sistema similar 

però enlloc de dos extrusors, amb sis, de manera que es retirin del punt d’acció un cop 

hagi treballat cada extrusor. Per evitar el problema citat i cada extrusor es retiri de la 

posició de treball, s’arriba a la proposta de dissenyar un capçal revòlver amb sis 

broquets. Una de les variants dins de les alternatives i que marcarà de bon 

començament el camí a seguir en el disseny es basa en l’orientació de l’eix de gir del 

capçal. Les opcions a estudiar són amb eix vertical, horitzontal o bé inclinat uns certs 

graus. Es podria fer una taula de valors per tal de fer una comparativa entre les tres 

opcions. Els continguts a valorar serien la simplicitat de col·locació, la pragmaticitat de 

funcionament o la validesa a l’hora d’imprimir, però d’entre aquestes opcions tots 

presentarien la mateixa complexitat. Tot i així, hi ha un valor afegit que aporta l’eix 

col·locat en un pla inclinat respecte al vertical i l’horitzontal, i és que permetria evitar el 

fregament amb la resta de components en el seu moviment de rotació i així complir 

amb el requisit de no ocasionar danys ni desgast. Això passa perquè una vegada hagi 

treballat, es retirarà dels eixos horitzontals i verticals d’acció. Dins d’aquesta opció la 

inclinació de l’eix serà de 45º. 

Una vegada s’ha escollit la posició de l’eix més adequada s’hauran de valorar més 

opcions per tal d’aconseguir una construcció i posterior mecànica correcte: 

 Disseny i estructura del capçal pel canvi de filament 

 Suport i col·locació del rodament acoblat al capçal  

 Suport d’unió amb la impressora 

 Suport i col·locació del HotEnd 

 Sistema de moviment d’avanç del filament 

 Sistema de gir per tal de canviar de filament 

 

Les anteriors aportacions són sistemes i mecanismes que han de formar part del 

conjunt i el que se n’haurà de tenir en compte serà l’opció més vàlida i que permeti 

assolir els requisits i desigs esmentats sense causar un alt nivell de complicacions o 
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bé reduint-les al màxim. En resum, de cada aportació implicarà una sèrie d’imposicions 

amb la què s’haurà d’escollir la millor alternativa per la solució final. 

 

DISSENY I ESTRUCTURA DEL CAPÇAL PEL CANVI DE FILAMENT 

El capçal a desenvolupar no pot ser robust ni de gran envergadura ja que un dels 

requisits demanats imposa que l’estructura de la impressora actual s’ha de mantenir. 

És per aquest motiu que en el moment d’escollir unes dimensions geomètriques 

hauran de ser establertes tenint en compte l’alçada de la impressora i l’amplitud de 

moviments que permeten dur a terme els eixos X, Y i Z. Un altre motiu pel qual s’ha de 

tenir cura en l’elecció de les dimensions és en el fet que s’ha d’evitar el contacte 

innecessari entre components per així estalviar fregaments que provoquin un futur i 

més ràpid desgast. 

La peça o peces principals que conformin aquest disseny hauran de ser de fàcil 

manipulació, ja que, tenint en compte el disseny actual i amb la intenció de mantenir el 

màxim les seves característiques, per tal d’aconseguir l’avanç de filament de material 

se li hauran d’adjuntar una sèrie de peces que permetin dur a terme la funció 

d’imprimir sense complicacions. 

 

SUPORT I COL·LOCACIÓ DEL RODAMENT ACOBLAT AL CAPÇAL 

Com en el cas del capçal actual, un dels components que permet l’avanç del filament a 

través d’aquest haurà de ser la implantació d’un rodament. Per mantenir la filosofia i 

requisits del projecte s’haurà de mantenir el mateix rodament (608ZZ), i si s’escau, 

més components que l’acompanyin, i aconseguir aportar una solució geomètrica amb 

la qual s’aconsegueixi el moviment d’avanç del filament ajudat per la força motriu que 

aportarà el motor pas a pas. 

 

SUPORT D’UNIÓ AMB LA IMPRESSORA 

Un altre dels requisits destacats és poder incorporar aquest nou i innovador disseny en 

la impressora actual. Aquesta ara presenta un sistema d’ancoratge eficaç i segur 

permetent dur a terme els diferents moviments sobre els eixos segons demani el 

model a imprimir. 

En aquest cas, i per tal d’evitar complicacions, la millor opció és guiar-se pel sistema 

actual i fer-ne alguna petita modificació sense perdre de vista el seu disseny. 
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SUPORT I COL·LOCACIÓ DEL HOTEND 

El sistema extrusor o HotEnd i els components que el formen ja han estat descrits en 

l’apartat “2.1.2. Equipament”. En aquest cas s’ha de seguir la dinàmica de ser col·locat 

just per sota del canal de sortida del filament provinent de la peça principal del capçal 

per així poder entrar directament cap a la zona freda i la posterior zona calenta on es 

fondrà i es podrà procedir a imprimir. Només caldrà determinar una geometria que 

permeti que aquests dos elements estiguin en contacte entre ells per mitjà d’un suport i 

pel filament que haurà d’intervenir en els dos elements. 

SISTEMA DE MOVIMENT D’AVANÇ DEL FILAMENT 

Aquest sistema, tal i com ja s’ha comprovat ve impulsat per la força que aporta un 

motor pas a pas i per la força de contacte que es produeix entre el hobbed bolt i el 

rodament, que estrenyen el filament de material fent-lo passar pel canal del capçal fins 

a penetrar en el HotEnd per ésser processat. 

En el nou capçal el sistema haurà de ser si més no similar ja que d’aquesta manera es 

permetrà mantenir les peces ja usades i utilitzar un sistema que ja es sap del cert que 

funciona i que és vàlid. 

Un dels principals problemes a resoldre en aquest sistema serà la posició del motor 

pas a pas, ja que en l’actual capçal aquest hi està directament en contacte i engranat 

amb dues rodes dentades. Amb el nou capçal a l’haver-hi més d’un filament i el 

requisit que un sol motor els accioni tots, l’operativa haurà de ser similar però en 

aquest cas el disseny sí que haurà de ser nou. 

 

SISTEMA DE GIR PER TAL DE CANVIAR DE FILAMENT 

Una vegada ja es té escollit l’eix d’inclinació del capçal (45º) ja es sap com haurà de 

ser el moviment rotatiu d’aquest. Així només quedarà per determinar la geometria de 

col·locació del motor que accioni aquest moviment i els components que hauran de 

formar part per tal que pugui portar-se a terme. 
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5. SOLUCIÓ ESCOLLIDA 

Una vegada es saben i es tenen en compte els components del conjunt i sistemes de 

moviment que han de formar part del disseny, s’ha d’adaptar i buscar la solució 

definitiva que permeti satisfer les especificacions i requeriments i la posterior adaptació 

a la impressora. 

Per assolir-ho es fa una representació gràfica mitjançant el programa de dibuix 3D 

“SolidWorks”. Amb el programa podran fer representacions dels sòlids en 3D per 

determinar la geometria i dimensions adequades per cada component. A més, es 

podran portar a terme assemblatges amb els què, a partir de diferents fitxers, es 

podran ajuntar i comprovar-ne la seva col·locació. 

Seguidament es mostren un conjunt d’imatges de la solució final escollida amb cotes 

de dimensions general per tenir una idea del que es vol assolir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 13. Vista de perfil del conjunt global 
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Il·lustració 14. Vista de planta del conjunt global 

Il·lustració 15. Vista de l'alçat del conjunt global 
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Una vegada vist el disseny final, s’analitzen cadascun dels components per separat 

per subconjunts o segments. 

 

5.1. ESTRUCTURA DE LA PART EXTRUSORA DEL CAPÇAL 

Aquesta estructura la conformen el que s’anomenarà la “peça extrusora” i el “suport 

rotatiu”, les dues obtingudes per prototipatge ràpid (rapid prototyping), és a dir, que 

aquestes peces seran obtingudes per mitjà de la impressió d’una impressora 3D 

alterna. 

 

5.1.1. Peça extrusora 

És la peça que estarà en contacte permanent amb el filament de material, guiant-li-ho 

des del punt de sortida de la bobina de filament fins a l’entrada del HotEnd on es 

tractarà tèrmicament per aconseguir l’estat requerit per la posterior impressió.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El subconjunt format pel HotEnd ja ha estat degudament explicat en l’apartat “2.1.2. 

Equipament”, per tan aquest punt es centrarà amb la resta de components que el 

conformen. 

Cal recordar que es procura prendre el màxim de referències de la impressora actual, 

és per això que la majoria de les peces i sistemes de funcionament seran similars als 

ja existents. 

 

  

 

Il·lustració 16. Peça extrusora 
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Enumeració i quantificació de components: 

 

IDENTIFICACIÓ DESCRIPCIÓ QUANTITAT 

1 Femella DIN934 M8 2 

2 Volandera DIN125 M8 2 

3 Roda dentada Øp=28,12mm 1 

4 Hobbed bolt 1 

5 Peça guia 1 

6 Cargol DIN912 M3x10 4 

7 Volandera DIN125 M3 2 

8 Rodament 608ZZ 1 

9 Cilindre DIN7 Ø8x16 1 

 

Taula 2. Conjunt de components de la peça extrusora (sense HotEnd) 

 

Al tenir sis subconjunts iguals d’aquesta peça extrusora, hi ha l’avantatge que es pot 

detallar a partir d’una sola. Un altre avantatge és que en el cas que la peça es deteriori 

o pateixi algun dany que no la permeti dur a terme la seva funció, es podrà substituir 

per una altra sense la necessitat de canviar el bloc sencer. Cal remarcar que pel 

conjunt global, les quantitats especificades hauran de ser multiplicades per sis. 

Algunes de les peces detallades són les mateixes que les de l’actual impressora. 

Seguidament es detalla la peça amb identificació “5” de la Il·lustració 15, ja que és una 

peça innovadora en el capçal. 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

Il·lustració 17. Peça extrusora desglossada (sense el Hotend) 

1 
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PEÇA GUIA 

Peça obtinguda íntegrament per “rapid prototyping” amb un disseny innovador però 

amb la funcionalitat del disseny ja existent. 

  

1. Pestanyes d’unió al suport rotatiu 

2. Suport pel cilindre unit al 

rodament 

3. Peça de suport i unió amb ell 

HotEnd 

4. Peça de suport del hobbed bolt 

5. Addició de material en forma de 

mig tub pel correcte avanç del 

filament 

 

 

 

 

 

 

Anàlisi dels components que completen la peça principal:  

- Bloc principal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 18. Peça guia 

Il·lustració 19. Bloc principal de la peça guia 

 Presenta una estructura de semi 

con.  

 Té un canal per on circularà el 

filament des del moment que arriba 

de la bobina fins que passa a ser 

treballat al HotEnd. 

 Disposa de dues pestanyes per tal 

de ser correctament subjectada al 

suport rotatiu. 

 A la part frontal té peça de suport per 

on es col·loca el sistema rotatiu 

dirigit pel Hobbed bolt. 

 A la part posterior disposa d’una 

cavitat que permetrà l’allotjament del 

rodament  

 

1 

2 

3 

4 

5 
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- Anelles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Suport del HotEnd:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Suport rotatiu 

 

Peça utilitzada per mantenir subjectades les sis peces extrusores. A la vegada estarà 

en contacte amb el suport que permetrà adaptar el conjunt capçal a la impressora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 20. Anelles de suport de la peça guia 

 Amb aquest sistema unit al bloc 

principal mitjançant cargols permetrà 

mantenir el conjunt rodament - 

cilindre subjectat i disponible per la 

seva finalitat. 

 Cal fer menció que tan el rodament 

com el cilindre de moviment són els 

mateixos que els utilitzats en 

l’impressora ja existent.  

 

 

 Sistema per mantenir subjectat el 

HotEnd mitjançant cargols i en 

contacte amb el bloc principal. 

 El seu dimensionat anirà lligat al que 

presenta el cap del Heat sink del 

HotEnd. 

 

Il·lustració 21. Suport Hotend de la peça guia 

Il·lustració 22. Suport rotatiu 
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En aquest subconjunt està format per: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es pot diferenciar entre la peça base del suport i els rodaments. 

La peça base del suport està formada per una plataforma on aniran subjectades per 

mitjà de cargols les sis peces extrusores. La part inferior d’aquesta peça base té forma 

de roda dentada amb diàmetre 54mm. Aquesta forma permetrà ser engranada amb un 

motor que li aporti el moviment rotatiu necessari per tal de canviar de peça extrusora 

segons convingui. 

Una vegada analitzada tota l’estructura, el programa SolidWorks ens permet crear un 

assemblatge. D’aquesta manera es pot comprovar si les peces concorden en 

dimensions i si, per tant, podran ser unides: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 23. Suport rotatiu desglossat 

Il·lustració 24. Assemblatge de l'estructura de la part extrusora del capçal 
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5.2. ESTRUCTURA DE LA PART DE SUPORT DEL CAPÇAL 

En aquesta estructura hi formaran part dos elements: el suport del capçal i el suport 

d’unió a la impressora. Les dues peces seran obtingudes per rapid prototyping. 

 

5.2.1. Suport del capçal 

Aquesta peça serà el punt on es recolzarà tota la part extrusora del capçal, ja definida.  

Haurà de complir un conjunt de requisits funcionals:  

 Ha de poder suportar el pes que compondran les sis peces extrusores amb els i 

el suport rotatiu mantenint l’eix de gir a 45º tal i com ja s’ha determinat. 

 Ha de tenir un sistema per ser adaptat de forma correcta a la impressora. 

 Pel sistema en qüestió, farà falta afegir un motor que accioni el moviment del 

suport rotatiu, per tant, en la seva geometria s’hi haurà de poder acoblar el 

mencionat motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cavitat on es col·loca el suport rotatiu. 

2. Orifici per on passa el motor amb els seus respectius punts de subjecció 

mitjançant cargols al suport. 

3. Espai pel motor respectant la inclinació desitjada. 

4. Forats roscats que serviran per poder tenir el sistema subjectat amb la 

impressora. 

 

Il·lustració 25. Vistes del suport del capçal 

1 

2 

3 

4 
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5.2.2. Suport d’unió a la impressora 

Un dels principals problemes que presenta la inclusió d’un nou capçal a la impressora 

és el fet d’aconseguir adaptar-li-ho en la mateixa. El sistema que proposa l’actual 

impressora és específic pel seu capçal.  

Com que un dels objectius principals del projecte és aconseguir fer el disseny d’un nou 

capçal, a partir de la impressora ja existent, i intentant no provocar una alta quantitat 

de canvis significatius que puguin encarir el sistema, s’ha decidit fer un suport d’unió 

basat en l’existent. 

En l’actualitat s’utilitza una placa metàl·lica amb uns certs orificis estratègicament 

extruïts per tal de poder acoblar el capçal i el HotEnd directament. 

En el cas estudiat els diferents HotEnds ja van units a les peces extrusores de forma 

immediata així que en aquest aspecte no requereix cap innovació. El que es porta a 

terme, doncs, és fer un suport basat en la placa metàl·lica existent i que permeti anar 

unit a la impressora utilitzant el mateix mètode. 

La comparativa entre el mètode existent i el que es proposa la podem comprovar en 

les següents imatges: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Semblances: 

 Les dues peces pràcticament tenen la mateixa forma i dimensió, cosa 

que ens aporta l’avantatge que el sistema de suport unit a la impressora 

es pot mantenir. 

 Els punts marcat com “1” són els punts d’anellatge amb els components 

que presenta la impressora. Són rosques de la mateixa mètrica per tal 

de poder usar els mateixos cargols (DIN912 M3x8). 

 

Il·lustració 26. Suport d'unió dissenyat (rapid prototyping) 

1 

2 

Il·lustració 27. Suport d'unió actual (metàl·lic) 
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- Diferències: 

 La Il·lustració 24 disposa de més orificis que la Il·lustració 25. Això és 

perquè els orificis centrals marcats com a punt “2” de la Il·lustració 24 

serveixen per crear la unió entre la placa i el HotEnd i la resta per fer la 

unió amb el capçal. Per altra banda els orificis marcats com a “2” de la 

Il·lustració 25 són els que permetran unir aquest suport amb el suport 

del capçal prèviament explicat al punt anterior. 

 En el cas proposat es fa una petita extrusió en forma de tall rectangular 

per tal de fer encaixar l’anterior suport. Això farà que l’espessor que 

prengui aquesta peça sigui major que la de la placa metàl·lica actual, 

encara que no presenta cap inconvenient a l’hora de ser unida 

mitjançant els cargols utilitzats per ambdós sistemes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Il·lustració 26 permet apreciar el tall rectangular aplicat a la superfície del suport 

d’unió i on es col·locarà el suport del capçal. 

Els elements d’ancoratge utilitzats són els cargols DIN912 M3x10 (quatre unitats) i 

DIN912 M3x20 (dues unitats). 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 28. Components del suport d'unió 
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Es proposa també un assemblatge en aquest cas per comprovar que tots els elements 

poden ésser units de forma satisfactòria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. ESTRUCTURA DE LA PART DE RECOLZAMENT DEL CAPÇAL 

En aquesta estructura hi formaran part els elements següents: suport d’unió a la 

impressora del braç de recolzament, el braç de recolzament, suport del motor i la peça 

d’enllaç. Les quatre peces seran obtingudes per rapid prototyping. 

 

5.3.1. Suport d’unió a la impressora del braç de recolzament 

El sistema de disseny d’aquesta peça és el mateix que la tractada en el punt “5.2.2. 

Suport d’unió a la impressora”. Té la mateixa forma i funció, amb la única variant que 

presenta un tall a la base lateral inferior per tal de poder ser acoblat al suport d’unió a 

la impressora per mitjà del mateix cargol. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 29. Assemblatge de l'estructura de la part de suport del capçal 

Il·lustració 30. Suport d'unió a la impressora del braç de recolzament 
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5.3.2. Braç de recolzament 

Aquesta peça uneix el suport d’unió a la impressora del braç de recolzament amb el 

suport del motor. És un component que permetrà a l’estructura del braç acostar-se o 

allunyar-se dels altres dos segments ja explicats segons convingui. Per fer-ho, disposa 

de dues guies que permetran escollir la distància desitjada abans de començar la 

impressió. Els cargols utilitzats seran els DIN912 M3x8 i un DIN912 M3x10 per ancorar 

amb el suport d’unió de la impressora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3. Suport del motor 

És el tercer component que forma aquesta estructura. Va unida al braç de recolzament 

per mitjà de les guies. La seva funció principal és permetre mantenir el motor a una 

distància determinada per, posteriorment, poder ser enllaçat amb la roda dentada que 

disposa cada peça extrusora. Té la següent geometria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 31. Braç de recolzament 

Il·lustració 32. Vistes del suport del motor 
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L’enumeració de la Il·lustració 30 correspon a les guies que formen part del suport del 

motor i al sistema d’ancoratge d’aquest: 

1. Guies d’unió amb el braç de recolzament: permetran escollir la distància 

respecte els altres dos segments respecte l’eix Y de la impressora. 

2. Guies de suport del motor: mantindran el motor subjectat i a la vegada 

permetran donar una certa distància per permetre l’enllaç amb la peça 

extrusora. Es mourà perpendicularment a l’eix Y de la impressora. 

3. Guies d’enllaç: aquestes guies uniran el suport del motor amb la peça d’enllaç 

de manera que li permetrà donar alçada (eix Z) i col·locació (perpendicular a 

l’eix Y). 

4. Sistema d’ancoratge del motor: unit també a les guies de suport del motor, 

permetrà que aquest es mantingui estàtic en la posició desitjada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tots els sistemes formats per guies utilitzaran cargols i femelles per tal de mantenir-se 

amb la posició més convenient. 

 

 

 

 

 

Il·lustració 33. Sistema ancoratge del motor 
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5.3.4. Peça d’enllaç 

Darrera peça que composa aquesta estructura. Unida al suport del motor per les guies 

d’enllaç, permetrà que el motor pugui engranar amb la roda dentada de la peça 

extrusora. Per tal d’aconseguir-ho, disposa d’una roda dentada que li permetrà complir 

amb el propòsit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació es mostren els components de la peça d’enllaç: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 34. Peça d'enllaç amb els seus components 

Il·lustració 35. Peça d'enllaç desglossada 
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Enumeració i quantificació de components: 

 

IDENTIFICACIÓ DESCRIPCIÓ QUANTITAT 

1 Femella DIN934 M3 3 

2 Peça d’enllaç 1 

3 Roda dentada  1 

4 Cargol DIN912 M3x20 1 

5 Volandera DIN125 M3 5 

6 Cargol DIN912 M3x8 2 

 

Taula 3. Elements de la peça d'enllaç 

RODA DENTADA 

Cal fer menció a la roda dentada utilitzada per engranar el 

motor amb les rodes dentades de les peces extrusores. 

És una roda de doble extrusió amb diàmetres de punta de 

22,5mm i 30,38mm. El dentat entre elles és diferent, d’acord 

amb cadascuna de les rodes que engrana per tal de mantenir la 

relació de transmissió. Amb una bona col·locació del conjunt de 

guies s’aconsegueix el moviment d’avanç del filament en la 

peça extrusora per tal de poder imprimir. 

 

 

 

Per acabar amb l’estructura de la part de recolzament del capçal es fa un assemblatge 

amb tots els components descrits i es comprova la seva concordança: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 36. Roda 

dentada de la peça 

d’enllaç 

Il·lustració 37. Assemblatge de l'estructura de la part de recolzament del capçal 
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6. VIABILITAT ECONÒMICA 

6.1. COSTOS ASSOCIATS: DIRECTES I INDIRECTES 

Es vol fer la simulació de creació d’una petita empresa que produeixi i comercialitzi el 

capçal en qüestió. Es consideren tres anys de treball en el qual es portarà a terme el 

desenvolupament i acoblament del capçal en les impressores. Els lots de producció 

mensuals seran de deu capçals, el qual implica cent vint productes a l’any. Hi haurà la 

possibilitat de vendre el kit del capçal particular o, per altra banda, vendre el kit amb el 

capçal ja adaptat a la impressora.  

Això comporta una sèrie de costos de producció, de material, de màquines i eines i mà 

d’obra, els quals es classifiquen com a costos directes. També d’una sèrie de costos 

classificats com a indirectes: mà d’obra externa a l’entitat, com poden ser enginyers de 

disseny o a un enginyer soci, i també el cost que representa l’emplaçament on es porta 

a terme tota la metodologia.  

Per tal de determinar el procés, s’han realitzat tots els càlculs de costos imposant un 

preu de venta al públic (PVP). Un cop obtinguts els resultats, es mirarà si el preu de 

venda és raonable i si és rendible la fabricació del capçal revòlver, comprovant-ho amb 

paràmetres econòmics com el VAN i la TIR.  

Els costos directes (CD) que s’han considerat són: 

MÀQUINES 

En primer lloc, tenim el cost de les màquines. En aquest aspecte es considera que es 

necessita una fresadora per si es té la necessitat de fabricar una peça especial. Ja que 

es volen considerar tres anys de treball, la inversió de comprar una fresadora faria 

impossible tenir qualsevol tipus de benefici. El preu aproximat d’una fresadora de 

primer ús ronda els 60.000€ i faltaria afegir el preu de les eines, fet que podria encarir 

la compra 20.000€ més. Aquesta despesa a curt termini seria impossible d’assolir. Per 

tant, es considera que de ser necessari es demanaria la confecció de les peces 

necessàries per una empresa externa. 

Com que la majoria de peces del capçal revòlver han de ser fabricades per rapid 

prototyping,es necessitarà disposar, com a mínim, d’una impressora 3D.  El projecte 

RepRapBCN ofereix la possibilitat de comprar una impressora “Fully Assembled 

BCN3D+”, és a dir, la impressora convencional de què es porta tractant tot el projecte. 

L’oferta és de 990€ i amb l’avantatge de rebre-la muntada. Comprant deu impressores 

com a inversió i que aniran servint per fabricar diferents peces al llarg dels tres anys, 

surt un preu de 9.900. 

Tenint en compte aquests fets es pren la decisió de comprar les impressores 

necessàries directament. Els motius són els següents: 

 Més econòmic en relació a comprar tots els components per separat. 

 Estalvi en relació al temps de muntatge ja que al ja venir preparada pot 

ser utilitzada directament per la fabricació de les peces requerides. 
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Del preu total de les màquines, es considera una amortització en els pròxims tres 

anys, la qual afecta al cost directe. Les diferents amortitzacions corresponents  al cost 

de les màquines es veu reflectit en l’estudi del VAN.  

 

Preu total 

màquines (€) 
Anys a amortitzar 

Cost de capital 

(%) 

Amortització 

anual (€/any) 

9.900 3 5 3.820,16 

 

Taula 4. Cost amortització de les impressores comprades 

MÀ D’OBRA (OPERARIS) 

La mà d’obra forma part del cost directe. En la següent taula s’exposa quin és el sou 

mensual i anual que es disposa per aquests, tenint en compte que hi ha dues pagues 

dobles (desembre i agost): 

 

Taula 5. Cost anual de la mà d'obra 

MATERIAL 

Per últim s’estudia el cost que té aconseguir el material necessari per a la fabricació de 

les peces. La idea principal és adaptar el capçal a la impressora convencional, per 

tant, es necessitarà més d’una impressora per tal de tenir-ne la estructura base o bé 

obtenir la nombrada estructura amb peces a part per la posterior construcció. 

D’altra banda, com que es volen comercialitzar tan kits d’impressores amb el capçal 

incorporat com kits de només el capçal, es compraran també impressores muntades 

però amb la petició de no tenir el capçal actual incorporat. Així, com que el sistema 

d’ancoratge és el mateix, una vegada es tingui construït el capçal revòlver, podrà ser 

adaptat. Aquesta petició suposarà una reducció en el preu equivalent al cost dels 

materials que conformen el capçal actual. 

Per determinar aquesta reducció de preu s’ha de calcular el preu dels components del 

capçal actual: 

 

Sou mensual 

(€/mes) 

Nombre 

d’operaris (ut) 
Torns (8h/dia) Sou anual (€/any) 

1.200 2 2 67.200 

COMPONENT PREU UNITARI (€/UT) QUANTITAT PREU TOTAL(€) 

HotEnd 60 1 60 

Carriage plate 5 1 5 

Hobbed bolt 6,5 1 6,50 

Volanderes DIN125 M3 10 0,035 0,35 

Cargols DIN912 M3x8 3 0,0645 0,1935 

Blower Fan 4020S 12V 5,50 1 5,50 
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Taula 6. Preus components del capçal actual 

 

Contant una bobina de filament de PLA per les peces que es fabriquen per rapid 

prototyping, el preu del conjunt de components del capçal actual és de 129,09€. 

Sabent que el preu de venda de la impressora proposat és de 990€, el cost de les 

impressores sense capçal muntat serà de 860,91€. 

 

La taula següent resumeix el material necessari tenint en compte que es volen arribar 

a fabricar deu capçals al mes: 

Cargols DIN912 M3x20 0,071 5 0,355 

Femelles DIN934 M3 0,29 11 3,19 

Layer fan ring 2,75 1 2,75 

Cargols DIN912 M3x10 0,0475 9 0,4275 

Volanderes DIN125 M8 0,035 2 0,07 

Femelles DIN934 M8 0,37 2 0,74 

Palomilla DIN315 Zinc M8 0,4 1 0,40 

Selfoil 8-10-6 0,04 1 0,04 

DIN913 M3x10 0,0735 1 0,0735 

Motor SY42STH47-1684A) 11,95 1 11,95 

Femelles DIN934 M4 0,32 2 0,64 

Radial bearing 608ZZ 1,40 1 1,40 

DINØ8x16 2 1 2 

Volandera DIN125 M4 0,035 1 0,035 

Cargol DIN912 M4x20 0,0915 1 0,0915 

Molles extruder idler spring 0,6 2 1,20 

Cargols DIN912 M3x40 0,0684 2 0,1368 

Ventilador (25 mm fan) 5,50 1 5,50 

Cooler fan suport 3 1 3 

Cargols DIN912 M2,5x16 0,0592 2 0,1184 

Femelles DIN934 M2,5 0,24 2 0,48 

Bobina filament PLA 18,95 1 18,95 

 

TOTAL  129,09 

Material Preu (€/ut) Unitat/capçal Unitats/mes 
Cost material 

(€/any) 

Impressora Fully 

Assembled BCN3D+ sense 

capçal 

860,91 - 10 8.609,1 

LM8 linear bearing 2 2 20 480 

Femella DIN934 M3 0,29 2 20 69,60 

Cargol DIN912 M3x12 0,068 1 10 8,16 
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El cost total directe anual és de: 146.144,60 €. 

D’altra banda, tenim els costos indirectes (CI), que són els següents: 

MÀ D’OBRA (ENGINYERS) 

El cost relacionat amb els sous dels enginyers socis i dels enginyers que es 

representen en la taula adjunta té en compte el salari brut d’aquests. També, com en 

la mà d’obra dels operaris, s’ha considerat dues pagues dobles, una per desembre i 

una per agost. 

 

 

 

 

Radial bearing 608ZZ 1,40 8 80 1.344 

DIN7 Ø8x16 2 6 60 1.440 

Hobbed bolt especial  6,5 6 60 4.680 

Volanderes DIN125 M8 0,035 12 120 50,40 

Femelles DIN934 M8 0,37 12 120 532,80 

Volanderes DIN125 M3 0,035 18 180 75,60 

Cargols DIN912 M3x8 0,0645 38 380 2.941,20 

HotEnd 60 6 60 43.200 

Ventilador 25mm fan 5,50 6   60 3.960 

Cooler fan support 3 6 60 2.160 

Cargols DIN912 M3x20 0,071 12 120 102,24 

Motor SY42STH47-1684A) 11,95 2 20 2.868 

DIN913 M3x10 0,0735 7 70 61,74 

Femella DIN934 M3 0,29 7 70 243,6 

Cargol DIN912 M1,6x4 0,05 4 40 24 

Bobina filament PLA 18,95 >1 10 2.274 

 

TOTAL  75.124,44 

Taula 7. Cost  anual del material 
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Sous mensuals 

(€/mes) 
Unitats (ut) Sou total (€/mes) 

Enginyer soci 1.600 1 1.600 

Enginyer de 

disseny 
2.000 1 2.000 

Enginyer 

informàtic 
1.800 1 1.800 

TOTAL (€/any)  75.600 

 

Taula 8. Cost anual dels enginyers 

 

IMMOBLE 

L’immoble que s’ha considerat és el lloguer estàndard d’un local a Barcelona. Aquest 

es paga mensualment durant els anys que s’hi produeix i per tant se’n fa ús. Al signar-

se el present contracte, s’ha de lliurar a l’arrendador una quantitat de 250 € en 

concepte de fiança que seran retornats a la finalitat dels 3 anys.  

 

Lloguer mensual (€/mes) Lloguer anual (€/any) Fiança (€/2anys) 

650 7.800 250 

 

Taula 9. Cost de l'immoble 

 

Així, els costos indirectes totals anuals seran de 83.400 € que els tindrem en 

compte a l’hora de fer el càlcul del cost total i per l’obtenció del VAN i la TIR.  

Es presenten les següents condicions que ens determinaran el cost que produeix: 

Dies 225 Enginyer de disseny 1 

Torns (8hores) 2 Enginyer programador 1 

Operaris 2 Lot (peces/anual) 120 

Enginyer soci 1  

 

Taula 10. Condicions de treball 
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6.2. PRESSUPOST: VAN I TIR 
 

6.2.1. Benefici imposat del 20% 

Una vegada calculat els costos totals indirectes i directes es procedeix al càlcul del 

VAN (Valor Actualitzat Net) i de la TIR (Taxa d’Interès Real). 

Primer de tot s’haurà de saber el cost total, tenint en compte els costos ja calculats 

però també les taxes que s’apliquen a aquests i als beneficis obtinguts.  

El cost total de producció serà la suma del cost directe i el cost indirecte: 

Costtotal(prod) = CD + CI = 147.781,82 + 83.400 = 229.544,60 € 

A aquest cost se li han de considerar unes taxes del 5% i una altra taxa per serveis 

també del 5%: 

Taxa = 0.05*231.181,82 = 11.477,23 € 

Taxa de serveis = 0.05*231.181,82 = 11.477,23 € 

Sumant el cost total de producció i el cost de les taxes obtenim un nou cost del qual 

se’n poden obtenir els beneficis, dels quals se’ls hi aplica un 20% d’aquest cost, i 

posteriorment els impostos de venda, dels quals s’aplica un 35% dels beneficis: 

Nou cost total = Costtotal(prod) + Taxes + Serveis = 252.499,06 € 

Beneficis = 0.2*Nou Cost total = 50.499,81 € 

Impostos de venda = 0.35*Beneficis = 17.674,93 € 

Ara ja es pot obtenir el PVP (Preu de Venda al Públic) que s’utilitzarà. L’obtindrem de 

la suma de preus acabats de calcular entre les 120 peces que es volen produir a l’any: 

PVP = (Nou cost total + Beneficis + Impostos de venda)/120 = 2.672,28 € 

Com s’ha comentat en l’apartat “2.4. Sistema Dual extruder”, el preu de venta d’un 

doble extrusor més la impressora és de 1.180€. Comparat en el present estudi hi ha 

una diferència de preu de 1.492,28 €. Tot i que el preu es podria ajustar, s’ha de tenir 

en compte que es planteja un sistema innovador i que passa de dos capçals extrusors 

a sis. 
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Amb aquestes dades ja es pot calcular el cost total, que serà la suma del que s’ha 

anomenat “Nou cost total” i els impostos de venda,  els beneficis que presenta la seva 

utilització i els beneficis que s’obtenen per component fabricat, que seran els beneficis 

totals obtinguts entre el total de peces fabricades a l’any: 

 

 

Es pot procedir ara al càlcul del VAN i la TIR. Per fer-ho s’han de tenir en compte les 

vendes previstes, considerant que es venen els 120 components produïts, una hipòtesi 

d’inversió, els pagaments a realitzar i els moviments de fons realitzats. 

Per la inversió no s’han tingut en compte els sous dels treballadors ja que en l’any zero 

(2015) no es treballa. En canvi, el preu del material per fabricar en el primer any si que 

es comptabilitza a l’any  0 perquè es necessita per començar a fabricar, així com el 

primer any d’amortització de les impressores comptabilitzades com a màquines i l’últim 

trimestre de lloguer i sous dels enginyers.  

 El primer any de l’amortització  de les màquines es paga a l’any 2015. 

 També es paga el material que s’ha de tenir preparat per començar a fabricar al 

2016. 

 Com a costos indirectes es paguen tres mesos de sou dels enginyers soci, el 

de disseny i el de programació per a la posada en marxa de l’empresa, així 

com tres mesos de lloguer de l’immoble. També es paga en l’any 2015 la fiança 

de l’immoble.  

 Per últim també es paguen unes taxes i uns serveis. 

Tot queda plasmat en la taula següent, on totes les dades tenen les unitats monetàries 

en euros (€): 

 

 

 

 

 

 

COST TOTAL = 270.174 € 

BENEFICIS = 50.499,81 € 

BENEFICIS PER COMPONENT = 420,83 € 
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 0 1 2 3 

Vendes - 320.673,81 € 320.673,81 € 320.673,81 € 

Inversió 122.999,06 € - - - 

Cost 

impressora 

(any) 

3.820,16 € 3.820,16 € 3.820,16 € 3.820,16 € 

Cost Directe 75.124,44 € 142.324,44 € 142.324,44 € 142.324,44 € 

Cost Indirecte 21.100,00 € 83.400,00 € 83.400,00 € 83.400,00 € 

Impostos de 

venda 
- 17.674,93 € 17.674,93 € 17.674,93 € 

Taxes 11.477,23 € 11.477,23 € 11.477,23 € 11.477,23 € 

Serveis 11.477,23 € 11.477,23 € 11.477,23 € 11.477,23 € 

Tot. 

Pagaments 
122.999,06 € 270.174,00 € 270.174,00 € 270.174,00 € 

 

Mov.fons -122.999,06 € 50.499,81 € 50.499,81 € 50.499,81 € 

Mov.fons 

acum 
-122.999,06 € -72.499,25 € -21.999,44 € 28.500,37 € 

 

 Any 0 correspon al 2015. 
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Per calcular el VAN s’utilitza la funció següent: 

 

 

 On: 

- Qt: flux de tresoreria en el període t 

- t: període en el que es troba 

- i: taxa d’interès (5%) 

 

En el càlcul de la TIR s’utilitza la funció: 

 

 

 

Aplicant aquestes funcions s’obtenen els següents resultats a partir de la taula de la 

pàgina anterior: 

 

 

 

 

 

 

Com es pot observar en tot l’estudi econòmic, ja que el VAN és positiu i la TIR és 

superior al 5% es pot determinar que és una inversió rendible a un termini de 3 anys 

vista. Tot i així cal considerar que el PVP de la peça, que és de 2.672,28 €, un preu 

que podria ser més ajustat.  

 

 

 

VAN = 14.524,45 € 

TIR = 11,91 % 

Període de retorn (Pay-Back): 2 anys 
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Tanmateix, si es considera la venta del capçal per separat sense ésser implantat a la 

impressora, s’ha de considerar que la impressora Fully Assembled BCN3D no és 

comprada. 

D’aquesta manera el cost directe anual és de 137.535,50 € i el cost indirecte es manté 

en 83.400€. 

Si es repeteixen els càlculs tenint en compte que només es vol considerar el kit de 

capçal com a peça única sense l’adaptació a la impressora s’obté: 

Costtotal(prod) = CD + CI = 139.172,72 + 83.400 = 222.572,72 € 

Taxa = 0.05*222.572,72 = 11.128,64 € 

Taxa de serveis = 0.05*222.572,72 = 11.128,64 € 

Nou cost total = Costtotal(prod) + Taxes + Serveis = 244.829,99 € 

Beneficis = 0.2*Nou Cost total = 48.966 € 

Impostos de venda = 0.35*Beneficis = 17.138,10 € 

PVP = (Nou cost total + Beneficis + Impostos de venda)/120 = 2.591,12 € 

 

El resultat d’aplicar aquesta situació és: 

 

                            

 

Com es pot comprovar els resultats de costos totals com els de beneficis no disten 

gaire entre ells, el què faria més interessant comprar el kit complet des del punt de 

vista del comprador. 

En la taula següent es tornen a resumir totes les dades, novament utilitzant les unitats 

monetàries en euros (€): 

 

 

 

 

 

 

 

 

COST TOTAL = 261.968,09 € 

BENEFICIS = 48.966 € 

BENEFICIS PER COMPONENT = 408,05 € 
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  0 1 2 3 

Vendes  - 310.934,09 € 310.934,09 € 310.934,09 € 

Inversió 113.692,77 €  - -  -  

Cost 

impressora 

(any) 

3.820,16 € 3.820,16 € 3.820,16 € 3.820,16 € 

Cost Directe 66.515,34 € 133.715,34 € 133.715,34 € 133.715,34 € 

Cost Indirecte 21.100,00 € 83.400,00 € 83.400,00 € 83.400,00 € 

Impostos de 

venda 
-  17.138,10 € 17.138,10 € 17.138,10 € 

Taxes 11.128,64 € 11.128,64 € 11.128,64 € 11.128,64 € 

Serveis 11.128,64 € 11.128,64 € 11.128,64 € 11.128,64 € 

Tot. 

Pagaments 
113.692,77 € 261.968,09 € 261.968,09 € 261.968,09 € 

 

Mov.fons -113.692,77 € 48.966,00 € 48.966,00 € 48.966,00 € 

Mov.fons 

acum 
-113.692,77 € -64.726,78 € -15.760,78 € 33.205,22 € 

 

 

Tornant a aplicar la mateixa metodologia per calcular el VAN i la TIR s’obté: 

 

 

 

 

 

 

 

Com en el cas anterior, el VAN és positiu i la IR és superior al 5%, per tant la inversió 

seria rendible a un termini de 3 anys. 

 

VAN = 19.653,78 € 

TIR = 13,994 % 

Període de retorn (Pay-Back): 2 anys 
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7. REPERCUSSIÓ MEDIAMBIENTAL I SOCIAL 

7.1. REPERCUSSIÓ AMB EL MEDI AMBIENT 

Les impressores 3D en general es basen en una filosofia d’auto fabricació. Això 

significa que es construeixen entre elles, és a dir, una de les finalitats amb què s’usen 

les impressores 3D és per fabricar peces que puguin ser utilitzades per l’estructura i 

conformació d’elles mateixes. Un exemple es pot veure en la següent il·lustració: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot veure en la Il·lustració 35, totes les peces de color blau són obtingudes a 

partir de rapid prototyping. 

En general, si una impressora funciona correctament ho fa sense generar residus, més 

enllà de petits filaments prims sobrants o de peces defectuoses. Això és degut perquè 

les impressores treballen amb una funció de generació additiva, és a dir, tot el material 

que surt per l’extrusor és directament usat per realitzar el model, sense parades de 

llarga durada ni pèrdues de material durant la operació. 

 

Per tal d’aprofundir amb quines poden ser les repercussions del seu ús en el medi 

ambient, s’ha de tenir en compte els materials utilitzats per imprimir, que, en tot cas, 

seran a la vegada el material del residu que podrà quedar. 

Un percentatge molt elevat d’usuaris que utilitzen la impressió 3D ho fa utilitzant el 

PLA (àcid poliàctic) o ABS (Acrilonitril butadiè estirè). 

El PLA es un termoplàstic que s’obté a partir de recursos renovables, com ara el midó 

del blat de moro, les arrels de tapioca o la canya de sucre. El seu gran avantatge és 

que és biodegradable, no emet gasos nocius al ser tractat i això el permet ésser usat 

en l’envasat de productes alimentaris. A la vegada de tenir l’avantatge del fet de 

provenir de recursos renovables i ser biodegradable, també li aporta l’inconvenient que 

és molt més fràgil que l’ABS. Això és degut a que els seus components de 

biodegradabilitat li fan tenir una vida molt més curta que la del propi ABS. 

Il·lustració 38. Impressora 3D 
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Per altra banda, l’ABS és un termoplàstic derivat del petroli. Aquest fet provoca que al 

ser cremat produeix una lleugera olor a plàstic cremat i també desprèn alguns vapors 

tòxics, motiu pel qual és important tenir una bona ventilació en l’emplaçament on es 

porti a terme la impressió.  

L’ABS  no és un material biodegradable, encara que sí reciclable. Actualment estan 

apareixent dispositius de reciclat on es diposita l’ABS sobrant de les impressions i a 

partir d’aquesta acumulació s’obté una nova bobina de filament. 

Un altre tipus de material utilitzat en la impressió però en menor mesura en 

comparació amb l’ABS i el PLA és el Filalfex. Segons el SGA (Sistema de Gestió 

Ambiental), aquest filament no es presenta com una substància tòxica. 

Pel que fa en el model del projecte, si en els sis extrusors que presenta el capçal 

revòlver s’utilitzessin sis filaments del mateix material, encara que de colors diferents, 

es podrien reciclar pel fet de tenir la mateixa composició. El principal problema vindria 

donat si s’utilitzessin materials diferents en una mateixa impressió i el resultat no fos el 

desitjat. En aquest cas es faria molt complicat ser reciclat ja que materials diferents 

haurien estat acumulats per fines capes amb la qual cosa complicaria la seva 

separació i posaria en dubte una reutilització. 

 

 

7.2. REPERCUSSIÓ SOCIAL 

La tecnologia basada en la impressió 3D està agafant cada vegada més importància 

tan en àmbits tecnològics com socials. 

Com qualsevol expansió tecnològica, comporta un cert temps en generalitzar-se dins 

del mercat. Estudis recents demostren que encara falten uns anys  perquè 

s’expandeixi en el terreny del consum. D’altra banda, en l’àmbit professional sí que té 

una acollida més ràpida, sobretot en els sectors de la indústria i la medicina. Això és 

degut a què el mercat difereix molt en funció de si es dirigeix a l’empresa o al 

consumidor final, ja que per a una empresa pot ser de gran importància fer un prototip 

d’una peça final abans de treure-la al mercat per tal d’analitzar-la i considerar 

modificar-la, en canvi per a un consumidor final comportaria una inversió alta i, més, si 

no n’ha de treure benefici. 

En el cas del present projecte, la hipòtesi sobre la repercussió social que tindria la 

implantació d’un nou capçal que permetés un canvi automàtic de material i/o color és 

que provocaria una certa millora dins del món de la impressió 3D i que seria altament 

acceptat. Seria un avanç important que permetria dur a terme els prototips i models 

amb més detall i permetent veure les parts diferenciades, fet de gran interès per les 

indústries o, com ja s’ha comentat al llarg del projecte, per fins mèdics. 
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8. CONCLUSIONS 

Fer l’estudi del procés de disseny i desenvolupament del capçal revòlver ha permès 

justificar que el món de la impressió 3D està en continu avanç i abraçant cada vegada 

més àmbits. És per això que la inclusió d’un nou capçal que permeti un canvi de 

material i/o de color,fa que es presenti com una gran innovació. 

S’ha pogut comprovar que un aspecte de gran rellevància és el sistema de 

funcionament del capçal. S’han de tenir en compte aspectes geomètrics i dimensionals 

que, component a component, poden fer variar l’estructura o disseny de l’anterior. 

D’aquesta manera s’han sabut valorar diferents aspectes en el disseny del capçal que 

calen tenir en consideració si es vol innovar en l’aspecte estudiat.  

D’altra banda, es pot comprovar que hi ha diferents factors que poden fer variar el PVP 

de la peça en el cas de ser comercialitzada i l’acceptació que tindria el seu preu dins 

del mercat. 

La consideració més interessant és la d’haver assolit els objectius imposats de 

mantenir l’estructura base de l’actual impressora com també els seus components. 

Tanmateix, la inclusió de sis canals d’entrada de filament, dóna per vàlid el propòsit 

d’aconseguir una variació de material i/o color en una mateixa impressió. 

Finalment, s’ha seguit amb la filosofia de funcionament de l’actual impressora, portant 

a terme algunes innovacions per tal de permetre els moviments necessaris del capçal 

per a poder funcionar. 
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10. ANNEXES 

A continuació és mostren els plànols de totes les peces realitzades per prototipatge 

ràpid. Al ser formats en STL no es posen les cotes de les peces, ja que l’operari que 

les porti a terme ho farà directament des de l’arxiu del programa informàtic. 
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A continuació s’exposen els plànols de les peces mecanitzades. Al ser les mateixes 

que les de la impressora actual, s’han utilitzat els plànols facilitats per la Fundació CIM. 

D’aquesta manera les quantitats de cada component (Heat Brea, Heat Sink, Hot Block 

i nozzle) han de ser fabricats una quantitat igual a sis, ja que el capçal disposa de sis 

HotEnds. 
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