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A. Anàlisi del model actual de producció de peces 

impreses 

A.1 Plataformes a imprimir 

Structure  
COMPONENT Nº 

Extruder 
COMPONENT Nº 

Lower vertex right 2 Extruder Body 1 

  Lower vertex left 2   Extruder ilder 1 

  Upper vertex 2   Large gear 1 

  Leg 2   Small gear 1 

  Screen Leg 1   Layer fan support 1 

  Power Switch Leg 1   Layer fan ring 1 

  USB holder 1   Belt clamp 1 

  TOTAL 11   Carriage left 1 

  Carriage right 1 

X/Z-Axis  COMPONENT Nº   TOTAL 9 

  X-end motor 1 

  Z motion motor 1 LCD & 
Electronics 

COMPONENT Nº 

  X-end idler 1 LCD base 1 

  Z motion idler 1   LCD support spacer 1 

  Z bar clamp 2   Control Button 1 

  Z bar clamp lower left 1   Stop Button 1 

  Z bar clamp lower right 1   Bottom cover holder 1 

  TOTAL 8   
Cable chain upper 

mount 1 

  Power supply Blower 1 

Y-Axis 
COMPONENT Nº   Rear Source holder 1 

Stepper mount 1   Front Source holder 2 

  Y idler mount 1   TOTAL 10 

  Endstop holder 1 

  
Belt guide 1 

Spool 
Mount 

COMPONENT Nº 

  
Cable chain lower 

mount 1   Spool Holder 4 

  Belt clamp 1   Spool Base 2 

  TOTAL 6   TOTAL 6 

Taula A.1 – Nombre de plataformes necessàries per a la confecció d’un kit de BCN3D+ 

Segons la taula A.1 s’observa que, per a la fabricació d’un kit de BCN3D+ es requereixen 50 

peces de 39 tipus diferents.  
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Per tal de simplificar el procés s’agrupen algunes de les peces, ja sigui per tipus o per 

similitud, de manera que, en total, existeixen 33 plataformes. Algunes d’aquestes 

plataformes inclouen peces per a més d’un kit. En concret, calculant la mitjana de la 

columna Màquines/Plataforma, cada plataforma realitza peces per a 6 màquines. 

 

Numeració Plataforma Peces / 
màquina 

Peces / 
Plataforma 

Màquines / 
Plataforma 

1 Lower vertex  4 4 1 
2 Upper vertex 2 2 1 
3 Z bar clamp 2 18 9 
4 Leg 2 4 2 
5 Screen Leg 1 4 4 
6 Power Switch Leg 1 4 4 
7 USB holder 1 4 4 
8 Bottom cover holder 1 6 6 
9 X-end  1 2 2 

10 Z motion  1 2 2 
11 Carriage  1 2 2 
12 Belt clamp 2 16 8 
13 Stepper mount 1 2 2 
14 Y idler mount 1 8 8 
15 Endstop holder 1 8 8 
16 Belt guide 1 10 10 

17 Cable chain lower 
mount 1 6 6 

18 Cable chain upper 
mount 1 6 6 

19 Z bar lower clamp 2 2 1 
20 Extruder Body 1 2 2 
21 Large gear 1 4 4 
22 Small gear 1 16 16 
23 Extruder ilder 1 6 6 
24 Layer fan support 1 6 6 
25 Layer fan ring 1 4 4 
26 Front Source holder 1 9 9 
27 Rear Source holder 1 4 4 
28 Power supply Blower 1 4 4 
29 LCD base 1 2 2 
30 LCD support spacer 1 8 8 
31 Control Button 1 16 16 
32 Stop Button 1 32 32 
33 Spool  2 2 1 

Taula A.2- Numeració de les 33 plataformes existents i quantitat de peces que inclou 

cadascuna.  
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Així mateix, es coneix el volum de cadascuna de les peces i la densitat d’impressió de les 

plataformes (55%). Coneixent la densitat del material PLA (1,24 g/cm3) i el cost per kilogram 

de plàstic (12 €/kg), es pot calcular el cost en material de cadascuna de les plataformes:  

 

Numeració Plataforma Volum Plàstic 
(cm 3) 

Cost 
Material (€) 

1 Lower vertex  61,82 0,92 
2 Upper vertex 73,54 1,09 
3 Z bar clamp 27,42 0,41 
4 Leg 133,25 1,98 
5 Screen Leg 144,80 2,15 
6 Power Switch Leg 145,86 2,17 
7 USB holder 28,31 0,42 
8 Bottom cover holder 57,39 0,85 
9 X-end  94,73 1,41 

10 Z motion  58,08 0,86 
11 Carriage  53,39 0,79 
12 Belt clamp 15,75 0,23 
13 Stepper mount 57,61 0,86 
14 Y idler mount 41,40 0,62 
15 Endstop holder 44,18 0,66 
16 Belt guide 33,39 0,50 
17 Cable chain lower mount 90,02 1,34 
18 Cable chain upper mount 19,67 0,29 
19 Z bar lower clamp 38,70 0,58 
20 Extruder Body 70,74 1,05 
21 Large gear 34,14 0,51 
22 Small gear 52,45 0,78 
23 Extruder ilder 33,33 0,50 
24 Layer fan support 86,46 1,29 
25 Layer fan ring 28,09 0,42 
26 Front Source holder 33,17 0,49 
27 Rear Source holder 64,02 0,95 
28 Power supply Blower 116,84 1,74 
29 LCD base 73,85 1,10 
30 LCD support spacer 39,82 0,59 
31 Control Button 49,72 0,74 
32 Stop Button 13,02 0,19 
33 Spool  27,50 0,41 

Taula A.3 – Volum de plàstic i costos en material per a cadascuna de les plataformes. 
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Es coneix així mateix el temps de cadascuna de les plataformes, ja sigui per a boquilla de 

Ø0,4mm o de Ø0,6mm. Cal tenir en compte que no totes les plataformes poden ser 

fabricades amb boquilla de Ø0,6mm. 

 

Numeració Plataforma Temps 
Ø0,4 (h) 

Temps 
Ø0,6  (h) 

1 Lower vertex  4,50 2,37 
2 Upper vertex 4,15 2,38 
3 Z bar clamp 2,48 1,20 
4 Leg 5,97 2,95 
5 Screen Leg 6,47 3,17 
6 Power Switch Leg 8,23 4,20 
7 USB holder 2,28 1,25 
8 Bottom cover holder 3,43 2,25 
9 X-end  5,67 3,53 

10 Z motion  4,20 2,38 
11 Carriage  3,15 1,73 
12 Belt clamp 1,58 0,97 
13 Stepper mount 3,55 1,90 
14 Y idler mount 3,27 2,07 
15 Endstop holder 2,50 2,27 
16 Belt guide 2,23 1,18 
17 Cable chain lower mount 3,97 2,15 
18 Cable chain upper mount 1,60 0,85 
19 Z bar lower clamp 2,80 1,65 
20 Extruder Body 3,80 2,08 
21 Large gear 6,75 - 
22 Small gear 10,55 - 
23 Extruder ilder 3,25 - 
24 Layer fan support 4,65 2,98 
25 Layer fan ring 3,62 - 
26 Front Source holder 2,77 1,75 
27 Rear Source holder 4,05 2,25 
28 Power supply Blower 8,13 4,02 
29 LCD base 2,78 1,92 
30 LCD support spacer 3,25 2,02 
31 Control Button 2,95 - 
32 Stop Button 1,53 - 
33 Spool  1,98 1,23 

Taula A.4 – Temps d’impressió de les plataformes 
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A més a més, s realitzen una sèrie de consideracions, descrites a continuació:  

• Cost d’una impressora: 450 € 
• Potència elèctrica de la impressora: 0,36 kW 
• Cost de l’energia elèctrica: 0,125 €/kWh 
• Vida útil de la impressora: 4320 h (o, el que és el mateix, 12 hores d’impressió al 

dia, 20 dies al mes, 18 mesos). 
• Cost de les reparacions: 0,167 €/h (o, el que és el mateix, es calcula unes 

despeses de 40€ mensuals en reparacions) 
• Dedicació de l’operari: 0,25 h/plataforma. S’estima que és el temps dedicat en el 

preescalfament, posada en marxa, calibració, vigilància tecnològica i retirada de 
peces. 

• Cost de mà d’obra: 1,76 €/h (tenint en compte que hi ha operaris que no són 
remunerats, aquest és el cost ponderat). 

Amb totes aquestes dades, juntament amb els valors de la taula A.4 es pot determinar el 

cost total de fabricació d’una plataforma, depenent de si la impressora equipa boquilla de 

Ø0,4mm o de Ø0,6mm. 

 

Numeració Plataforma Cost Total 
Ø0,4 (€) 

Cost Total 
Ø0,6 (€) 

1 Lower vertex  2,78 2,11 
2 Upper vertex 2,85 2,29 
3 Z bar clamp 1,63 1,23 
4 Leg 4,31 3,36 
5 Screen Leg 4,64 3,60 
6 Power Switch Leg 5,21 3,94 
7 USB holder 1,58 1,26 
8 Bottom cover holder 2,38 2,01 
9 X-end  3,64 2,97 

10 Z motion  2,63 2,06 
11 Carriage  2,23 1,78 
12 Belt clamp 1,17 0,98 
13 Stepper mount 2,42 1,90 
14 Y idler mount 2,09 1,71 
15 Endstop holder 1,89 1,81 
16 Belt guide 1,64 1,31 
17 Cable chain lower mount 3,03 2,46 
18 Cable chain upper mount 1,24 1,00 
19 Z bar lower clamp 1,90 1,54 
20 Extruder Body 2,69 2,15 
21 Large gear 3,08 - 
22 Small gear 4,56 - 
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23 Extruder ilder 1,96 - 
24 Layer fan support 3,20 2,67 
25 Layer fan ring 2,00 - 
26 Front Source holder 1,81 1,49 
27 Rear Source holder 2,67 2,10 
28 Power supply Blower 4,75 3,45 
29 LCD base 2,42 2,14 
30 LCD support spacer 2,06 1,67 
31 Control Button 2,11 - 
32 Stop Button 1,12 - 
33 Spool  1,48 1,24 

Taula A.5 – Costos d’impressió de les plataformes 

A.2 Anàlisi d’un dia de producció 

Es va dur a terme un estudi seguiment detallat de l’evolució de l’estat de les impressores 

durant el dia 12 de juny, del qual se’n van treure nombroses conclusions, recollides al capítol 

3.1. de la Memòria. Se’n reprodueixen les dades preses en la següent figura:  
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Figura  A.1 – Històric de la producció de peces impreses del dia 12-06-2014 
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B. Model d’esdeveniments discrets 

B.1. Validació del model inicial 

L’objectiu principal de la validació del model elaborat és obtenir la certesa de que el model 

representi fidelment el sistema estudiat, a més a més, d’augmentar la credibilitat del model 

per a qui hagi de prendre decisions basant-se en les simulacions. 

La construcció d’un model vàlid es dur a terme en diversos estadis diferents. El primer d’ells 

es basa en l’elaboració d’un model realista i que es comporti raonablement segons s’espera. 

En aquesta fase convé fer anàlisis de sensibilitat, és a dir, modificar paràmetres del model i 

comprovar que el model es comporta lògicament. És crucial que existeixi una estreta 

comunicació entre qui elabora el model i els usuaris del sistema per tal de validar que les 

assumpcions estructurals per a la representació abstracte del model són correctes. En el 

present projecte, el model s’ha elaborat amb quasi dos anys d’experiència del sistema i en 

estreta col·laboració dels operaris i responsables de producció.  

Finalment, cal comparar els resultats obtinguts en la simulació amb els resultats que 

s’obtenen en el sistema real. Aquesta comprovació es dur a terme mitjançant tests 

estadístics.  

Per a la validació del model s’efectua una hipòtesi, segons l’equació B.1: 

��: ���� = 	
�                                                              (B.1) 

On ���� representa la mitjana de sortides del model simulat i 
� la mitjana de sortides del 

sistema real. 

Per a validar o rebutjar la hipòtesi cal enfrontar ambdós valors usant el test estadístic descrit 

a l’equació B.2. 

�� =
����
�
√�
�

                                                                      (B.2) 

On � representa la mitjana de sortides del model simulat, S és la variança del model i n el 

nombre de rèpliques de simulació.  

A continuació, es calcula el valor de la distribució t-Student ��
�
,�����, on α representa el risc a 

assumir. Finalment es determina la validesa del model, segons la igualtat B.3: 
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|��| > ��
�
,�����                                                         (B.3) 

Si es compleix (B.3), es rebutja el model amb un risc α de que el model sigui vàlid.  

Si, contràriament, no es compleix (B.3), s’accepta el model amb un risc β d’acceptar un 

model no vàlid.  

Evidentment es desitja que la probabilitat d’acceptar un model no vàlid com a correcte (β) 

sigui la més petita possible. Per tant, cal augmentar el nombre de rèpliques dutes a terme 

(n).  

D’altra banda, el valor de β també dependrà del valor δ, anomenat diferència crítica. Aquest 

valor determina la diferència, en termes de desviacions, entre la mitjana real i la simulada. 

La diferència crítica es fixa per l’analista i, com menor sigui, major haurà de ser n per a 

aconseguir un valor β petit. En la figura B.1 s’observa la relació entre aquests valors: 

 

Figura B. 1 – Gràfiques de β en funció de δ per a diferents valors de n. Corresponent a α = 

0,05 

Per a validar el model emprat es pren com a referència el nombre de plataformes que es 

produeix diàriament. Es coneix que la capacitat de producció mensual de la granja 

d’impressores de RepRapBCN és de 110 impressores. Si es té en compte la producció que 
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es rebutja per a manca de qualitat (10%), la producció és de 121 màquines. És a dir 


� = 	36,3	 �� � !"#$%&
'( � . 

D’altra banda, segons la simulació, ���� = 	� = 37,33	 �� � !"#$%&
'( � .  

Per tal dur a terme la validació s’usa el software CASA (Computer Aided Simulation 

Analysis), desenvolupat per Casado Pastor, Francesc i Peñarroya Isanta, Albert en el seu 

PFC, tutoritzat per Rosell Gratacós, Jan, i entregat a juny de 2006. 

En primer lloc cal establir els riscos desitjats i els paràmetres de diferència crítica, tal i com 

s’observa a la figura B.2: 

 

Figura B.2 – Configuració dels riscos d’acceptació i rebuig del model, usant CASA  

Així doncs, es determina α = 0,05 com el risc de rebutjar un model vàlid, mentre que es pren 

β = 0,1 com el risc d’acceptar un model no vàlid com a vàlid. Es considera que aquests 

riscos són raonables i assumibles. Finalment, es fixa el valor de δ (Lambda a CASA) en 

0,65. 

Amb aquests valors definits, s’obtenen els resultats recollits a la figura B.3: 
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Figura B.3 – Resultats obtinguts en la validació del model confeccionat. 

Segons s’observa, amb les condicions imposades, es pot acceptar el model com a vàlid, 

existint únicament un 7% de probabilitats de que no sigui vàlid. D’altra banda, s’informa que 

per aconseguir el risc màxim del 10%, només caldria efectuar 27 rèpliques de simulació. 

S’ha optat per augmentar les rèpliques a 30 per a tenir menor risc. 
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B.2. Resultats de les simulacions 

B.2.1. Estat Inicial
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B.2.2.  Propostes Prèvies a l’automatització 
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B.2.3. Automatització 
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C. Implementació de les propostes d’automatització 

C.1. Programació de les tasques a imprimir 

C.1.1. Datasheet Raspberry Pi Model B 
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C.1.2. Configuració de la Raspberry Pi per usar Bot Queue 

Per tal de poder usar BotQueue amb la Raspberry Pi cal tenir la última versió del sistema 

operatiu Raspbian (la imatge del qual es pot descarregar desde la pàgina web oficial de 

Raspberry Pi). 

La primera vegada que s’inicia la Raspberry Pi, es permet accedir a la configuració 

avançada (equivalent a la comanda sudo raspiconfig) 

 

Figura  C.1 – Opcions disponibles a l’iniciar la Raspberry Pi per primer cop 

En aquest punt cal expandir la partició del sistema operatiu, fent-la així del 100% de la 

targeta SD. En segon lloc, a l’apartat d’Internationalisation Options, cal fixar la zona horària. 

Per últim, en l’apartat d’Advanced Options, cal habilitar el servidor SSH. 

Un cop es reinicia la Raspberry Pi i es fa el log in, cal introduir les següents comandes al 

terminal: 
#Actualització del Sistema Operatiu 

sudo apt-get update 

sudo apt-get upgrade 

#Instal·lació de l’aplicació Git, a través de la qual es descarregaran els repositoris pertinents 
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sudo apt-get install git-core 

 

#Actualització del firmware 

sudo wget http://goo.gl/1BOfJ -O /usr/bin/rpi-update 

sudo chmod +x /usr/bin/rpi-update 

sudo /usr/bin/rpi-update 

#Instal·lació d’eines per a webcam 

sudo apt-get install fswebcam uvcdynctrl v4l-utils 

#Inatalació de la llibreria OpenCV 

sudo apt-get -f install python-opencv python-scipy python-numpy python-pip  

wget https://github.com/ingenuitas/SimpleCV/zipball/master     

sudo pip install file:///home/pi/master --download-cache /home/pi/tmp 

rm /home/pi/master 

#Configuració de BotQueue 

sudo apt-get install -qy git-core vim screen python-pip 

git clone git://github.com/Hoektronics/BotQueue.git 

sudo usermod -a -G dialout pi 

sudo pip install pyserial Pygments requests requests-oauth 

#Iniciar BotQueue a l’engegar la Raspberry Pi  

sudo /bin/sh -c 'cat /home/pi/BotQueue/bumblebee/raspi/inittab >> /etc/inittab' 

chmod a+x $HOME/BotQueue/bumblebee/raspi/bin/bumblebee 

cat $HOME/BotQueue/bumblebee/raspi/profile >> $HOME/.profile 

source $HOME/.profile 
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C.2. Posada en marxa de les impressores 

C.2.1. Datasheets  

C.2.1.1. Servomotor HD-1160A 
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C.2.1.2. Final de carrera Omron D2F-F 
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C.2.2. Plec de plànols 
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C.2.3. Firmware 

C.2.3.1. Nivellació Automàtica  

A la pestanya Configuration.h s’habiliten les següents linies de codi i s’editen amb els 

paràmetres adients: 

#define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING 

// Coordenades de sensat de l’alçada del llit 

#define ABL_PROBE_PT_1_X 0 

#define ABL_PROBE_PT_1_Y 180 

#define ABL_PROBE_PT_2_X 0 

#define ABL_PROBE_PT_2_Y 20 

#define ABL_PROBE_PT_3_X 190 

#define ABL_PROBE_PT_3_Y 100 

//Distàncies entre el final de carrera i la punta del hot end 

#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -45.45 

#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -23 

#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -6.2 

#define Z_RAISE_BEFORE_HOMING 8       // Per evitar col·lisions, aixecar l’eix Z (en mm) 
abans de palpar l’origen de l’eix Z                                       

#define XY_TRAVEL_SPEED 12500         // Velocitats en buit dels eixos X i Y entre sensats. 
En mm/min 

#define Z_RAISE_BEFORE_PROBING 8    //Per evitar col·lisions, l’eix Z s’aixeca (en mm) 
abans de viatjar de l’origen de Z fins al primer punt de sensat.  

#define Z_RAISE_BETWEEN_PROBINGS 8  // Per evitar col·lisions, l’eix Z s’aixeca (en 
mm) abans de viatjar entre punts de sensat. 

#define PROBE_SERVO_DEACTIVATION_DELAY 300 // Després de recollir el servomotor, 
es desactiva per evitar pulsos i sorolls 

#define Z_SAFE_HOMING   // Per evitar cercar el final de Carrera for a de la superfície 
d’impressió.  

#define Z_SAFE_HOMING_X_POINT (X_MAX_LENGTH/2)     
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#define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT (Y_MAX_LENGTH/2)     

C.2.3.2. Assistant de calibració  

Per a la introducció de l’assistent s’ha programat un codi G que, en primer lloc, faci home 

(codi G29) i que, a continuació, calculi l’equació del pla i extrapoli les coordenades dels 

cargols de regulació segons l’equació del pla. Finalment, prenent com a referència el centre 

de la base, indica quantes voltes cal donar a cada cargol.  

Aquest codi s’ha implementat a la pestanya Marlin_main.cpp: 

if(code_seen('G')) 

{ 

switch((int)code_value()) 

 { 

(...) 

case 33: // G33 Calibration Wizard 

{ 

enquecommand (“G28”);  // Home de la impressora             

st_synchronize();            // Assegura que s’han realitzat tots els càlculs i 
operacions abans de començar a construir la matriu per a l’obtenció de 
l’equació del pla. 

// Genera la matriu a partir de les coordenades del home 

plan_bed_level_matrix.set_to_identity(); 

vector_3 uncorrected_position = plan_get_position(); 

current_position[X_AXIS] = uncorrected_position.x; 

current_position[Y_AXIS] = uncorrected_position.y; 

current_position[Z_AXIS] = uncorrected_position.z; 

plan_set_position(current_position[X_AXIS],current_position[Y_AXIS], 
current_position[Z_AXIS], current_position[E_AXIS]); 

setup_for_endstop_move(); 

feedrate = homing_feedrate[Z_AXIS]; 

// Adquisició de les coordenades X,Y,Z als punts de sensat 
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float z_at_pt_1 = probe_pt(ABL_PROBE_PT_1_X, ABL_PROBE_PT_1_Y, 
Z_RAISE_BEFORE_PROBING); 

float z_at_pt_2 = probe_pt(ABL_PROBE_PT_2_X, ABL_PROBE_PT_2_Y, 
current_position[Z_AXIS] + Z_RAISE_BETWEEN_PROBINGS); 

float z_at_pt_3 = probe_pt(ABL_PROBE_PT_3_X, ABL_PROBE_PT_3_Y, 
current_position[Z_AXIS] + Z_RAISE_BETWEEN_PROBINGS); 

clean_up_after_endstop_move(); 

plan_bed_level_matrix.set_to_identity(); 

// Construeix els vectors a partir de les coordenades obtingudes 

vector_3 pt1 = vector_3(ABL_PROBE_PT_1_X, ABL_PROBE_PT_1_Y, 
z_at_pt_1); 

vector_3 pt2 = vector_3(ABL_PROBE_PT_2_X, ABL_PROBE_PT_2_Y, 
z_at_pt_2); 

vector_3 pt3 = vector_3(ABL_PROBE_PT_3_X, ABL_PROBE_PT_3_Y, 
z_at_pt_3); 

// Pren el segon punt de sensat com origen de coordenades del pla 

vector_3 from_2_to_1 = (pt1 - pt2); 

vector_3 from_2_to_3 = (pt3 - pt2); 

// Es calcula el producte vectorial dels dos vectors, amb origen al segon punt 
de sensat. Aquest vector resulta ser la normal del pla de la base d’impressió 

vector_3 planeNormal = vector_3::cross(from_2_to_1, from_2_to_3); 

planeNormal = vector_3(planeNormal.x, planeNormal.y, 
abs(planeNormal.z)); 

//Es defineixen les posicions relatives dels cargols de regulació respecte 
l'origen 

float cargol_1_x = -14; 

float cargol_1_y = 160;          

float cargol_2_x = -14; 

float cargol_2_y = 0; 

float cargol_3_x = 258; 

float cargol_3_y = 80;            

//Càlcul dels vectors normalitzats de l'origen fins al cargol de regulació 

vector_3 d1 = vector_3 (cargol_1_x, cargol_1_y, 0); 
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vector_3 d2 = vector_3(cargol_2_x, cargol_2_y, 0); 

vector_3 d3 = vector_3(cargol_3_x, cargol_3_y, 0);                     

//Càlcul de l'alçada Z dels cargols de regulació 

float z1=(-planeNormal.x*d1.x-planeNormal.y*d1.y)/planeNormal.z; 

float z2=(-planeNormal.x*d2.x-planeNormal.y*d2.y)/planeNormal.z; 

float z3=(-planeNormal.x*d3.x-planeNormal.y*d3.y)/planeNormal.z; 

//Posició relativa del centre de la plataforma respecte l'origen 

float centre_x = (X_MAX_POS/2)-ABL_PROBE_PT_2_X; 

float centre_y = (Y_MAX_POS/2)-ABL_PROBE_PT_2_Y;  

vector_3 centre = vector_3 (centre_x, centre_y, 0); 

//Càlcul de l'alçada Z del centre de la plataforma 

float zc=(-planeNormal.x*centre.x-planeNormal.y*centre.y)/planeNormal.z; 

//Càlcul alçades relatives cargols regulació respecte al centre (objectiu de 
regulació) 

float dz1 = zc-z1; 

float dz2 = zc-z2; 

float dz3 = zc-z3;            

//Voltes cargols 

float PAS_M5 = 0.8; 

int sentit1 = sentit (dz1); 

int sentit2 = sentit (dz2); 

int sentit3 = sentit (dz3); 

float voltes1= voltes (dz1); 

 float voltes2= voltes (dz2); 

float voltes3= voltes (dz3); 

//Aproximació a 1/8 de volta      

int aprox1 = aprox (voltes1);    

int numvoltes1 = aprox1/8;   // Voltes completes 

int vuitens1 = aprox1 % 8;  // Vuitens 
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int aprox2 = aprox (voltes2);   

int numvoltes2 = aprox2/8;   // Voltes completes 

int vuitens2 = aprox2 % 8;  // Vuitens 

int aprox3 = aprox (voltes3);  

int numvoltes3 = aprox3/8;   // Voltes completes 

int vuitens3 = aprox3 % 8;  // Vuitens         

// Es retorna per pantalla els valors de l’assistent de calibració 

// Cargol 1 

SERIAL_PROTOCOLPGM(" Voltes cargol 1: "); 

if (numvoltes1 > 0) 

{ 

SERIAL_PROTOCOL(numvoltes1); 

SERIAL_PROTOCOLPGM(" "); 

} 

SERIAL_PROTOCOL(vuitens1); 

SERIAL_PROTOCOLPGM("/8");       

if (sentit1 > 0) 

{ 

SERIAL_PROTOCOLPGM(" horari\n "); 

} 

else  

{ 

SERIAL_PROTOCOLPGM(" antihorari\n: "); 

}           

// Cargol 2 

SERIAL_PROTOCOLPGM(" Voltes cargol 2: "); 

if (numvoltes2 > 0) 

{ 
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SERIAL_PROTOCOL(numvoltes2); 

SERIAL_PROTOCOLPGM(" "); 

} 

SERIAL_PROTOCOL(vuitens2); 

SERIAL_PROTOCOLPGM("/8"); 

if (sentit2 > 0) 

 { 

SERIAL_PROTOCOLPGM(" horari\n "); 

} 

else  

{ 

SERIAL_PROTOCOLPGM(" antihorari\n: "); 

} 

SERIAL_PROTOCOLPGM(" Voltes cargol 3: "); 

if (numvoltes3 > 0) 

{ 

SERIAL_PROTOCOL(numvoltes3); 

SERIAL_PROTOCOLPGM(" "); 

} 

SERIAL_PROTOCOL(vuitens3); 

SERIAL_PROTOCOLPGM("/8"); 

if (sentit3 > 0) 

{ 

SERIAL_PROTOCOLPGM(" horari\n "); 

} 

else  

{ 

SERIAL_PROTOCOLPGM(" antihorari\n: "); 
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} 

SERIAL_PROTOCOLPGM("\n"); 

break;  

}   

(...) 

} 

(...) 

} 

D’altra banda, també cal descriure les funcions especifiques creades per facilitar la 

programació de l’script de calibratge: 

int sentit (float dz) 

{ 

int sent;   

if (dz > 0) 

{ 

sent = 1; //Horari 

} 

else 

{ 

sent = -1;//Antihorari 

}            

return sent; 

} 

   

float voltes (float dz) 

{ 

float volt = dz/PAS_M5; 

return volt; 
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} 

   

int aprox (float voltes) 

{ 

float res =0.125; //resolució d' 1/8 de volta 

float aprox_raw = voltes/res; 

int aprox = round(aprox_raw); // Arrodoniment de les voltes 

return aprox; 

} 

C.3. Retirada de peces 

C.3.1. Datasheets 

C.3.1.1. LED Kingbright L-53LSRD 

Com a orientació només es descriu el datasheet del LED vermell, sent els altres dos 

equivalents en sentit electrònic i dimensional. 
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C.3.1.2. Resistència de 220 Ω NEOHM - CBT25J220R 
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C.3.2. Plec de plànols 
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C.3.3. Circuit auxiliar de connexionat de LEDs 

Prenent en consideració les corbes del datasheet del LED (annex C.3.1.1.), en les que es 

descriu la intensitat en funció del voltatge, es pot aproximar la caiguda de tensió que succeix 

al LED en 1,8V. D’aquesta manera, seleccionant una resistència de 220Ω i aplicant la llei 

d’Ohm es pot limitar el corrent que circula pel LED tot assegurant una bona lluminositat, 

segons s’observa al datasheet: 

* = +
,
                                                                 (C.1) 

* = 	 -��,.
//�

= 14,5	$3                                                 (C.2) 

Per tal de facilitar el connexionat a la RAMPS s’ha preparat una petita placa de connexionat, 

segons s’indica en la figura C.2: 

 

Figura C.2 – Esquemàtic de la placa de connexionat 

Aquesta placa de connexionat es connecta als ports AUX2 de la RAMPS. Segons descriu el 

pinout de la placa electrònica, recollit a la figura C.3: 
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Figura C.3 – Pinout de la RAMPS 1.4 que porta la BCN3D+ 
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C.3.4. Firmware 

Segons la taula 6.1 de la memòria, s’han programat una sèrie de codis M que permeten 

controlar els LED. Aquests s’han incorporat a la pestanya Marlin_main.cpp del Firmware, tal 

i com es detalla a continuació: 

int RED_LED_PIN = 63; 

int GREEN_LED_PIN = 59; 

int YELLOW_LED_PIN = 64; 

(...) 

if(code_seen('G')) 

{ 

switch((int)code_value()) 

 { 

(...) 

 

case 777: // M777 - Turns on red LED 

{ 

digitalWrite(RED_LED_PIN, HIGH); 

} 

break; 

case 778: // M778 -  Turns off red LED 

{ 

digitalWrite(RED_LED_PIN, LOW); 

} 

break; 

case 779: // M779 - Blinks red LED 

{ 

for(int i=0;i<60;i++) 

{ 
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digitalWrite(RED_LED_PIN, HIGH); 

delay (1000); 

digitalWrite(RED_LED_PIN, LOW); 

delay(1000);    

}    

} 

break; 

case 888: // Turns on green LED 

{ 

digitalWrite(GREEN_LED_PIN, HIGH); 

} 

break; 

case 889: // Turns off green LED 

{ 

digitalWrite(GREEN_LED_PIN, LOW); 

} 

break; 

case 900: // Turns on yellow LED 

{ 

digitalWrite(YELLOW_LED_PIN, HIGH); 

} 

break; 

case 901: // Turns off yellow LED 

{ 

digitalWrite(YELLOW_LED_PIN, LOW); 

} 

break;     

case 555: //M555: Blinks red LED and beeps 
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{ 

for (int i=0; i<20; i++) 

{ 

tone(BEEPER, 800); 

delay(500); 

noTone(BEEPER); 

digitalWrite(RED_LED_PIN, HIGH); 

delay (500); 

digitalWrite(RED_LED_PIN, LOW); 

}  

digitalWrite(RED_LED_PIN, HIGH); 

tone(BEEPER, 800); 

delay(2000); 

noTone(BEEPER); 

digitalWrite(RED_LED_PIN, LOW); 

} 
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D. Anàlisi econòmic de les propostes 

D.1. Anàlisi de les propostes prèvies a l’automatit zació 

Partint de la informació de la taula 4.1 en la que es descriu la inversió necessària per a dur a 

terme les propostes prèvies i considerant la vida útil de les impressores en 18 mesos per a 

calcular la base d’amortització, es pot calcular detalladament el VAN i la TIR de la inversió. 

D’aquesta manera, es reflecteixen en la taula D.1 les despeses derivades de la inversió i 

l’amortització i els ingressos al final corresponents a l’immobilitzat encara no amortitzat al 

final de l’estudi, a l’estalvi mensual derivat de la disminució d’avaries i a l’augment 

d’ingressos a l’augmentar la productivitat: 

PERIODE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

DESPESES                           
Inversió -1725  
Amortització -125  -125  -125  -125  -125  -125  -125  -125  -125  -125  -125  
INGRESSOS                           
Amortització 750  
Estalvi errors 0  27  27  27  27  27  27  27  27  27  27  27  27  
Ventes 0  977  977  977  977  977  977  977  977  977  977  977  977  
Flux Caixa -1725  879  879  879  879  879  879  879  879  879  879  879  1754  

Taula D.1 – Càlcul dels fluxos de caixa corresponents a l’execució de les propostes 

realitzades 

Amb aquests fluxos de caixa i suposant una tassa d’interès del 7,5% anual es calcula en 

VAN, tot seguint l’expressió:  

435 =	∑ 78
��9:�8

�/
;<�                                                     (D.1) 

on Ft és el flux de caixa corresponent al període t, i r és la tassa d’interès.  

D’altra banda la TIR es calcula igualant l’anterior expressió a zero i prenent r com l’incògnita. 

Amb aquestes dades s’obtenen els valors descrits a la taula 4.3 de la memòria.  

D.2. Costos d’implementació 

Els costos derivats de la implementació de cadascuna de les propostes està compost per 

tres partides diferenciades. En primer lloc, la inversió en material; en segon lloc, les hores 
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d’operaris necessàries per posar en marxa totes les mesures; finalment, el cost d’aturar la 

producció, considerant-se que tota la producció que deixa de fabricar-se són màquines que 

no es venen. 

Recordant que el cost de l’hora r’operari és de 1,76€/h es determinen els costes que 

segueixen: 

D.2.1. Programació de les tasques 

ELEMENT COST (€) QUANTITAT TOTAL (€) 

Raspberry Pi 35 22 770 
Caixa Raspberry Pi 7,5 22 165 
Dongle Wifi 9,95 22 218,9 
Cable USB A-B 2 22 44 
 Alimentació micro 
USB 4,63 22 101,86 
Hub USB alimentat 9,9 1 9,9 
Cable HDMI-VDI 4,5 1 4,5 

TOTAL     1314,16 € 

Taula D.2 – Costos en material per a la implementació de les propostes d’automatització de 

la planificació 

 

ACCIÓ HORES/UNITAT TOTAL (h) TOTAL (€) 

Configuració BotQueue 3 66 116,16 
COST ATURADA     877,5 

Taula D.3 – Costos en mà d’obra i derivats per l’aturada de la producció 

D.2.2. Posada en marxa 

ELEMENT COST (€) QUANTITAT TOTAL (€) 

Carriage PLA 0,64 22 14,03 
Suport Endstop PLA 0,03 22 0,62 
ServoMotor 8,95 22 196,90 
Endstop 0,65 22 14,30 

TOTAL     225,85 € 

Taula D.4 – Costos en material per a la implementació de les propostes d’automatització per 

a la posada en marxa. 

ACCIÓ HORES/UNITAT TOTAL (h) TOTAL (€) 

Canvi Peces PLA 0,5 11 19,36 
Muntatge  0,5 11 19,36 
Cablejat 0,5 11 19,36 
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Calibració 0,5 11 19,36 
Preparació Gcodes - 5 8,8 

TOTAL   44 86,24 € 
COST ATURADA     585 € 

Taula D.5 – Costos en mà d’obra i derivats per l’aturada de la producció 

D.2.3. Retirada de peces 

ELEMENT COST (€) QUANTITAT TOTAL (€) 

Upper Vertex PLA 1,49 22 32,725 
LED 5mm 0,16 66 10,56 
Resistència 220R 0,09 66 5,94 
Embellidor LED 0,82 66 54,12 

TOTAL     103,345 € 

Taula D.6 – Costos en material per a la implementació de les propostes d’automatització de 

la retirada de peces 

 

ACCIÓ HORES/UNITAT TOTAL (h) TOTAL 

Canvi Peces PLA 0,5 11 19,36 
Muntatge 0,5 11 19,36 
Cablejat 0,5 11 19,36 
Placa de connexionat 1 22 38,72 
Preparació Gcodes - 5 8,8 

TOTAL   60 105,6 € 
COST ATURADA     797,73 € 

Taula D.7 – Costos en mà d’obra i derivats per l’aturada de la producció 
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E. Avantprojecte: Automatització total de la retira da 

de peces  

En el capítol 5.3.1. s’han enumerat i descrit breument els avantatges i sobretot els 

problemes tècnics que implica l’automatització de la retirada de peces.  

L’abast del projecte no és l’automatització total de la producció, sinó que s’ha descartat la 

materialització d’un sistema automàtic de retirada de peces per la complexitat tècnica en si 

mateix i pels canvis conceptuals i de layout que implica, a dia d’avui encara no assumibles. 

No obstant això, si que es considera oportú abordar de manera conceptual i esquemàtica 

una possible solució a la situació descrita i realitzar un pressupost per tal de poder prendre 

decisions ben documentades en un futur, en cas que es consideri necessari una ampliació 

de la granja o una automatització total d’aquesta. 

E.1. Alternatives presents en la comunitat RepRap 

Dins de la comunitat s’ha desenvolupat alguna proposta amb l’objectiu de convertir una 

impressora 3D en un centre de producció en lloc de ser únicament una eina de prototipat.  

Possiblement, la proposta més cèlebre ha estat la que al 2010 va presentar MakerBot 

Industries, com a upgrade de la impressora 3D que en aquell moment comercialitzaven, la 

Thing-o-Matic.  

 

Figura E.1 – Automated Build Platform, desenvolupada per MakerBot Industries 
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Tal i com s’observa a la figura E.1, l’upgrade consistia en una cinta transportadora 

calefactada que es col·locava damunt de la plataforma d’impressió de la pròpia impressora. 

Al finalitzar la tasca d’impressió, un motor acciona el mecanisme de la cinta. Quan la peça 

arriba a la vora de la cinta, es desenganxa i cau a un recipient.  

Aquesta alternativa planteja com a problemes el fet de que cal afegir un element sobre la 

impressora, augmentant així la massa a arrossegar en algunes impressores (com la 

BCN3D+, que mou la base d’impressió en l’eix Y). D’altra banda, limita el volum imprimible 

original. Finalment el major problema és que s’arrenca la peça de la cinta. Depenent de 

quan enganxada estigui, aquesta operació forçada pot malmetre, o bé la cinta o la pròpia 

peça. Val a dir, però, que aquest sistema té l’avantatge de ser aplicable a diversos models 

d’impressora. 

Una segona alternativa present a la comunitat és la desenvolupada per l’empresa New 

Valence Robotics, tal i com s’observa a la figura E.2: 

 

Figura E.0.1 – Sistema de retirada de peces desenvolupat per New Valence Robotics. 

En aquest cas, en comptes d’afegir un sistema a sobre de la impressora s’hi ha integrat un 

nou eix que acciona una rasqueta que arranca la peça de la superfície d’impressió. A 

l’arribar al final del seu recorregut, una pala basculant empeny la peça desenganxada a la 

banda oposada de la rasqueta. Al tornar aquesta a la seva posició de repòs empeny la peça 

fins que cau a un lateral de la impressora.  

Aquesta proposta presenta l’inconvenient de l’agressivitat del mètode de retirada emprat. 

Arrencar peces mai resulta una bona opció si es considera la bona adhesió que tenen i la 

facilitat de trencar-se en funció del plàstic usat. 
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Un altra disseny possible és el proposat pel membre de la comunitat SanjayM, del qual es 

mostra una imatge a la figura E.3: 

 

Figura E.0.2 – Proposta de SanjayM per a la retirada automàtica de peces. 

Possiblement l’alternativa més senzilla, consisteix únicament amb una planxa d’alumini 

collada en el carro de la impressora que, a l’acabar la tasca, serveix per empènyer les peces 

i arrancar-les de la superfície. 

Un cop més, l’arrencada de peces resulta un problema per la dificultat d’assegurar un bon 

comportament i efectivitat. A més a més, en aquest cas s’està realitzant l’empenta amb una 

planxa collada en un dels eixos de la màquina. Evidentment, no resulta bona opció forçar un 

eix de precisió a realitzar una feina bruta com és l’arrencada de peces.  

Totes les alternatives recollides en aquest capítol presenten, a part dels inconvenients ja 

recollits, els problemes destacats al capítol 5.3.1: No hi ha cap mena de llaç per a determinar 

si la peça que s’està fabricant té la qualitat requerida, no hi ha cap tipus de sensor per 

determinar quant filament hi ha a la bobina i no resol els problemes de layout que una 

automatització de la producció ha de contemplar. 

E.2. Alternativa proposada 

Tenint en compte els problemes descrits al capítol 5.3.1. i a l’apartat anterior s’opta per 

plantejar una automatització de major calibre. Cal assegurar una retirada de peces infal·lible 

i que no malmeti el funcionament de la impressora ni li resti capacitats productives.  



Pág. 84  Annexos 

 

Cal, així mateix, poder monitoritzar l’estat de les impressions i sensar l’alimentació. 

D’aquesta manera, la granja estaria unificada sota un control superior, en comptes de ser 

illes independents sense supervisió. 

D’aquesta manera s’opta per a l’ús d’un pòrtic d’eixos cartesians on en el Tool Center Point 

s’hi munti una pinça que permeti retirar els vidres. Existeixen nombroses alternatives 

comercials de pòrtics de tres eixos, com ara el que es recull a la figura E.4, de l’empresa 

Festo: 

 

Figura E.0.3 – Pòrtic de 3 eixos cartesians, comercialitzat per Festo 

D’aquesta manera s’opta per a la retirada de vidres, en comptes de peces. S’aconsegueix 

d’aquesta manera no malmetre les impressores ni forçar cap dels seus eixos. Pel control del 

pòrtic cal usar un PLC que pot integrar amb facilitat totes les senyals de control necessàries. 

Senyals com ara la indicació de finalització de tasca, la quantitat de plàstic restant, o un 

sistema de control de la impressió, com ara visió per computador. Permet així mateix la 

traçabilitat de la producció, i l’augment radical del temps disponible per a la producció. 
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A més a més, és un sistema independent al model d’impressora emprat a la granja, per la 

qual cosa no té problemes d’incompatibilitats amb futures versions d’impressores. 

En la figura E.5 es descriu de manera molt esquemàtica el layout proposat per a la 

implementació d’aquesta proposta: 

 

Figura 0.4 – Layout per a l’automatització de la retirada de peces. 

S’observa la granja d’impressores (A), en aquest cas descrit com una matriu de 8x3 

impressores. Donat que el model d’impressora és indiferent, s’han representat com a cubs. 

Hi consta també el pòrtic de 3 eixos (B), format per guies, cadenes portables, els 

accionadors pertinents, sensors de final de carrera, etc. 

En tercer lloc, l’element C és un magatzem de vidres, mentre que l’element D és un 

magatzem intermedi on es dipositen els vidres amb les tasques impreses, a l’espera de que 

l’operari (E) les retiri. L’element F és un magatzem de sortida de vidres i el G és l’armari de 

control.  

D’aquesta manera, el workflow del procés seria el següent: Una impressora acaba una tasca 

d’impressió i s’envia el corresponent senyal. A continuació, el pòrtic retira el vidre i el 

transporta a la ranura corresponent a la màquina del magatzem intermedi D. A continuació, 

recull un vidre de la ranura corresponent a la màquina del magatzem C i el torna a carregar 

a la màquina. 
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L’operari encarregat de la retirada de peces, E, treu les peces dels vidres i realitza el 

pertinent estudi de la qualitat, per després ubicar-les al magatzem final de peces acabades, 

mentre que diposita el vidre net i amb laca al magatzem F. El pòrtic transporta els vidres del 

magatzem de sortida F al magatzem principal C. 

Amb aquesta arquitectura és possible incorporar sensors als magatzems de vidres per tal de 

saber la seva ocupació i planificar els transports entre magatzems. D’altra banda, cal 

recordar que les hores en que l’operari retira les peces són limitades. Per tal, cal 

dimensionar els magatzems correctament per tal que la producció no s’aturi degut a 

l’ocupació del magatzem intermedi D. 

E.3. Simulació d’esdeveniments discrets del sistema  

Es realitzen les modificacions pertinents en el model usat en el capítol 7 per introduir 

l’automatització de la retirada de peces. D’aquesta manera, s’incorpora el recurs Pòrtic (del 

qual se suposa que no experimenta avaries) i se li vinculen les operacions de retirada i 

càrrega de vidres i es modifiquen els temps d’espera i retirada. 

 

Figura E.0.5 – Model d’esdeveniments discrets usat per a l’automatització total de la 

producció de peces impreses 

Davant de la limitació en el nombre d’elements que presenta la versió estudiantil d’Arena, no 

s’ha pogut realitzar la simulació de 24 hores. S’ha optat, però, per realitzar simulacions de 

diverses durades per tal de poder traçar una corba de tendència i d’aquesta manera 

extrapolar-ne el resultats per a 24 hores. Els valors obtinguts es troben al gràfic E.1 i 

l’equació de la corba ajustada, a l’equació E.1: 
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Gràfic E.1 – Mitjana de plataformes produïdes (Number Out) en funció de la longitud del 

període de simulació (Replication Length). En vermell, la corba ajustada als valors obtinguts. 

���� = 	−0,3988�/ + 16,173� − 8,4821                             (E.1) 

D’aquesta manera, prenent t=24h, s’obté un resultat de 150 plataformes fabricades, la qual 

cosa implica un increment en la producció d’un 108% respecte els resultats obtinguts al 

capítol 7.  

E.4. Estimació de costos del projecte 

Per tal de poder determinar els costos del projecte cal planificar el seu desenvolupament i 

les tasques principals que el conformaran. Existeixen quatre etapes principals en el 

desenvolupament del projecte, que resulten ser: Definició, Disseny, Fabricació i Muntatge i 

posta a punt.  

En l’etapa de Definició cal acabar de perfilar la proposta, ajustar les dimensions exteriors del 

sistema a les limitacions d’espai de la granja i definir el layout final de la granja. Cal també 

explicitar els moviments i accions que cal que el sistema realitzi. 

En l’etapa de Disseny cal identificar els subsistemes que formen tot el conjunt, essent 

aquests els de desplaçament en X/Y, el manipulador en Z, els magatzems de vidres i el 

subsistema de control.   

En l’etapa de Fabricació cal aprovisionar-se per materialitzar el disseny i resoldre els 

possibles inconvenients i aspectes no considerats en el disseny. 
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Finalment, en l’etapa de Muntatge i Posta a punt cal integrar els quatre subsistemes i 

elaborar un pla de proves per tal de validar que totes les accions descrites a l’etapa de 

Definició són acomplertes correctament. Finalment, ha d’incloure la implementació del 

sistema en la granja d’impressores. 

Tenint en compte que el desenvolupament del projecte es realitzaria en el si de la Fundació 

CIM, com a projecte intern, i tenint en compte els costos de personal involucrats i les 

despeses en materials, es pot fer una estimació del cost del projecte, tal i com es detalla a la 

taula E.1. 

En dita taula s’inclou la informació corresponent a la temporització de l’execució del projecte, 

que segons aquesta primera aproximació preveu un temps de desenvolupament de 14 

setmanes. 

D’altra banda, es consideren els tècnics necessaris per al desenvolupament del projecte. En 

primer lloc, es compta amb la figura d’un Project Manager que s’encarregarà de la supervisió 

i del l’acompliment dels objectius i terminis. Es planifica la participació d’un tècnic mecànic 

que serà el responsable del disseny de l’estructura i també la d’un tècnic elèctric, encarregat 

de la programació del PLC i control del sistema.   

Així mateix, es considera necessària la figura d’un becari que col·labori en l’aprovisionament 

i en la cerca de proveïdors i que sigui el principal responsable del muntatge i posta a punt 

del sistema, assistit per un segon operari de muntatge.  

En l’elaboració del pressupost s’ha tingut en compte la despesa en material, que s’ha 

estimat en 25000€. S’ha considerat, però una possible desviació en aquest pressupost del 

15%, així com en la temporització del projecte, que es considera una possible variació del 

30%. 

Finalment, s’ha de tenir en compte el cost d’estructura propi de la Fundació CIM, que inclou 

els costos immobiliaris, amortitzacions d’equipaments, eines informàtiques, equip directiu i 

administratiu, etc. Es considera que s’ha d’afegir un sobrecost del 30% corresponent al cost 

estructural. 

Amb totes aquestes consideracions, resulta un cost estimat al voltant de 52000 €, xifra 

considerable per a realitzar la inversió econòmica i de personal. 
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         Fitxa de preparació d'oferta: 
Pressupost 

Data Nom del projecte  

XXX XXX 

Autor  Codi del projecte  

XXX XXX 
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Tasca Descripció 
Tasca 

Project 
Man. 

Tècnic 
Mec. 

Tècnic 
elèc. Becari  Becari 

2 

Definició   2     10 10 10 10     0 586 72 0 197 855 

Disseny 

Desplaçament en x/y 10 

30%   

5 80 40     

  0 9236 0 2771 3602 15609 
Manipulador 10 5 80 40     
Magatzems de 
vidres 10 5 80 40     

Control 10 5 40 120     

Fabricació   15 15% 15% 5 30 30 120   25000 3750 1133 858 299 687 31727 

Muntatge i Posta 
a punt   15     5 30 30 120 120   0 1133 1716 0 855 3704 

TOTAL 40 350 310 250 120 25000 3750 12088 2646 3069 5341 51894 

Taula E.1 – Pressupost de l’automatització de la retirada de peces 


