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A. Estat de la tècnica de la impressió amb xocolata 

1.1. Llistat de Sistemes de impressió de xocolata 

A.1.1. Sistemes de impressió de pastes en venda 

 Choc Creator (Fabricat per Choc Edge) 

 Choc Creator V2 (Fabricat per Choc Edge) 

 Zmorph 2.0, cake and chocolate extruder toolhead 

 The Discov3ry (Fabricat per Structur3D) 

 RepRapBCN paste extruder 

 3Drag Choco extruder (Fabricat per Open Electronics) 

A.1.2. Sistemes de impressió de pastes open hardware no en venda 

 RichRap paste extruder 

 Claystruder  1.1 by Unfold 

 Claystruder  2.0 by Unfold 

 Jonathan Keep paste extruder 

 Fab@home paste extrusor 

 Chocolate Extruder by Tomi Salo 

  

A.1.3.  Sistemes de impressió de pastes en desenvolupament 

 ChocaByte (En desenvolupament per Solid Idea)  

 Chef Jet (En desenvolupament per 3Dsystems) 

 Chef Jet Pro (En desenvolupament per 3Dsystems) 

 ChocoBot (En desenvolupament per global 3D labs) 

 Candy (En desenvolupament per 3Dventures) 

 F3D (En desenvolupament per: Hillel Baderman, Jacob Watfa, Francis Nwobu, and James 
Clarke) 

 Foodini (En desenvolupament per Natural Machines) 

 Goop Printer from biozoon 

 3D fruit Printer (En desenvolupament per Dovetailed) 

 TNO food Printer 

 NASA food Printer (En desenvolupament per Systems and Materials Research 
Corporation) 

 Claystruder  3.0 (En desenvolupament per Unfold) 

 Impressora de xocolata en desenvolupament per 3D Systems 
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1.2. Descripció dels sistemes d’impressió llistats 

A.2.1. Elements crítics a descriure 

Els elements dels sistemes de impressió mes importants per la xocolata són el sistema 

d’extrusió i el control de temperatura. Però en alguns cassos hi ha altres factors importants o 

interessants que poden ajudar a imprimir xocolata o un succedani. 

A.2.2. Descripció detallada 

 Choc Creator  
Fabricant/Autor: Choc Edge 
Sistema d’extrusió: Xeringa amb actuador lineal directe  
Control temperatura: No 
Altres: Un dels primers productes comercials específic per xocolata 
Origen de la informació: 
 https://chocedge.com/ 
 https://www.youtube.com/channel/UCUpzUEdbmISfDNDrcpsKvHw 
 

 Choc Creator V2 
Fabricant/Autor: Choc Edge 
Sistema d’extrusió: Xeringa amb actuador lineal amb carro 
Control temperatura:  Temperatura de la xeringa controlada, espai relativament 
tancat 
Altres: Segon model de la marca Choc Edge amb una estètica molt millorada, 
semblat a un electrodomèstic. També afegeixen un control de temperatura 
augmentant la qualitat del flux de material  
Origen de la informació:  
 https://chocedge.com/ 
 https://www.youtube.com/watch?v=nyg2zv9pX1k 
 http://www.3ders.org/articles/20140626-world-first-3d-chocolate-printer-choc-
creator-version-2-launches.html 
 

 Zmorph 2.0, cake and chocolate extruder toolhead 
Fabricant/Autor: Zmorph 
Sistema d’extrusió: Dipòsit directe a bomba de cavitats progressives 
Control temperatura:  No  
Altres: El dipòsit es pot recarregar durant l’ús del extrusor. La construcció sembla 
que és en PLA 
Origen de la informació:  
 http://zmorph3d.com/3d-printers/ 
 http://www.thingiverse.com/thing:210290 
 

 The Discov3ry  
Fabricant/Autor: Structur3D 
Sistema d’extrusió: Xeringa amb actuador lineal directe  
Control temperatura:  No  

https://chocedge.com/
https://www.youtube.com/channel/UCUpzUEdbmISfDNDrcpsKvHw
https://chocedge.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nyg2zv9pX1k
http://www.3ders.org/articles/20140626-world-first-3d-chocolate-printer-choc-creator-version-2-launches.html
http://www.3ders.org/articles/20140626-world-first-3d-chocolate-printer-choc-creator-version-2-launches.html
http://zmorph3d.com/3d-printers/
http://www.thingiverse.com/thing:210290
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Altres:  Bomba d’extrusió separada del capçal d’impressió 
Origen de la informació:  
 http://www.structur3d.io/#discov3ry 
 https://www.youtube.com/watch?v=UTXW23y3L9o 

 RepRapBCN paste extruder 
Fabricant/Autor: RepRapBCN 
Sistema d’extrusió: Xeringa amb actuador lineal indirecte guiat i reforçat 
Control temperatura:  No  
Altres: 
Origen de la informació:  
 http://www.reprapbcn.com/ 
 Consultes cara a cara 
 

 3Drag Choco extruder 
Fabricant/Autor: Open Electronics 
Sistema d’extrusió: Xeringa amb actuador lineal indirecte usant uns engranatges i 
una rosca 
Control temperatura:  Control de temperatura en el cos de la xeringa i sortida 
d’aire fred per solidificar la capa 
Altres: El escalfador esta fet a base de fil calefactor. El aire sembla que és refredat 
amb una placa Peltier 
Origen de la informació: 
 https://www.youtube.com/channel/UCvlENgEhX_Tsmgu8gYp_B9Q 

http://www.open-electronics.org/extruder-for-chocolate-now-available-
on-store/ 

 

 Paste extruder 
Fabricant/Autor: RichRap 
Sistema d’extrusió: Xeringa amb actuador lineal indirecte amb una corretja 
Control temperatura:  Escalfador de la punta extrusora opcional  
Altres:  L’escalfador permet imprimir sòlid amb temperatures de fusió molt baixos 
sense la xeringa 
Origen de la informació:  
 http://richrap.blogspot.com.es/2012/04/universal-paste-extruder-ceramic-
food.html 
 

 Claystruder  1.5 
Fabricant/Autor: Unfold 
Sistema d’extrusió: Xeringa amb pistó actuat per aire a pressió 
Control temperatura:  No  
Altres:  La quantitat de material extruït està determinat per la pressió de l’aire i el 
temps passat 
Origen de la informació: 
 http://www.thingiverse.com/thing:21788 
 http://unfoldfab.blogspot.com.es/2012/04/road-to-better-paste-extrusion-
episode.html 

  

http://www.structur3d.io/#discov3ry
https://www.youtube.com/watch?v=UTXW23y3L9o
http://www.reprapbcn.com/
https://www.youtube.com/channel/UCvlENgEhX_Tsmgu8gYp_B9Q
http://www.open-electronics.org/extruder-for-chocolate-now-available-on-store/
http://www.open-electronics.org/extruder-for-chocolate-now-available-on-store/
http://richrap.blogspot.com.es/2012/04/universal-paste-extruder-ceramic-food.html
http://richrap.blogspot.com.es/2012/04/universal-paste-extruder-ceramic-food.html
http://www.thingiverse.com/thing:21788
http://unfoldfab.blogspot.com.es/2012/04/road-to-better-paste-extrusion-episode.html
http://unfoldfab.blogspot.com.es/2012/04/road-to-better-paste-extrusion-episode.html
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 Claystruder  2.0  
Fabricant/Autor: Unfold 
Sistema d’extrusió: Xeringa amb pistó regulat per aire a pressió amb una vàlvula 
Auger regulant el caudal 
Control temperatura:  No  
Altres:  Està basat amb extrusors de pasta comercials: cola, pasta de soldadura, 
silicona 
Origen de la informació: 
 http://www.thingiverse.com/thing:28018 
 http://unfoldfab.blogspot.be/2012/08/road-to-better-paste-extrusion-
episode.html 
 

 Paste extruder 
Fabricant/Autor: Jonathan Keep 
Sistema d’extrusió: Xeringa amb pistó actuat per aire a pressió 
Control temperatura:  No  
Altres:  utilitza una ampolla de plàstic i una manxa de bicicleta com a sistema de 
aire a pressió en un prototip 
Origen de la informació: 
 https://www.youtube.com/user/jkpottery 
 http://www.keep-art.co.uk/Self_build.html 
 http://www.keep-art.co.uk/journal_14.html 
 http://www.3ders.org/articles/20140223-diy-3d-chocolate-printer-at-home.html
  
 

 Fab@home paste extrusor 
Fabricant/Autor: Fab@home 
Sistema d’extrusió: Xeringa amb actuador lineal indirecte usant uns engranatges i 
una rosca 
Control temperatura:  No  
Altres: Un dels primers extrusors de pasta. Sistema de extrusió dual 
Origen de la informació: 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Fab@Home 
 http://www.wired.com/2013/02/3-d-food-printer-space/ 
 http://www.fabathome.org/ 
 

 Chocolate Extruder 
Fabricant/Autor: Tomi Salo 
Sistema d’extrusió: Bomba de cavitats progressives regulant el caudal  
Control temperatura:  Usa un calefactor d’aire en canals que envolten del cos del 
extrusor 
Altres:  
Origen de la informació: 
 http://www.thingiverse.com/thing:18017 
 
 

  

http://www.thingiverse.com/thing:28018
http://unfoldfab.blogspot.be/2012/08/road-to-better-paste-extrusion-episode.html
http://unfoldfab.blogspot.be/2012/08/road-to-better-paste-extrusion-episode.html
https://www.youtube.com/user/jkpottery
http://www.keep-art.co.uk/Self_build.html
http://www.keep-art.co.uk/journal_14.html
http://www.3ders.org/articles/20140223-diy-3d-chocolate-printer-at-home.html
http://www.3ders.org/articles/20140223-diy-3d-chocolate-printer-at-home.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Fab@Home
http://www.wired.com/2013/02/3-d-food-printer-space/
http://www.fabathome.org/
http://www.thingiverse.com/thing:18017
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 ChocaByte  
Fabricant/Autor: SolidIdea 
Sistema d’extrusió: Xeringa amb actuador  
Control temperatura:  No  
Altres: Model amb estètica d’electrodomèstic amb una àrea d’impressió molt 
petita. Molt poca informació disponible 
Origen de la informació: 
 http://www.gizmag.com/chocabyte-promises-3d-chocolate-printing-for-
us99/31430/ 
 http://www.fabbaloo.com/blog/2014/5/8/the-chocabyte-3d-printer 
 

 Chef Jet  
Fabricant/Autor: 3Dsystems 
Sistema d’extrusió: No usa un extrusor, si no uneix pols a traves d’un mètode 
culinari (glacejat). 
Control temperatura:  No es pot apreciar. Però per aconseguir un glacejat no és 
necessari un control de temperatura exhaustiu 
Altres: Model amb estètica d’electrodomèstic i intencions de ser certificat per a la 
cuina. Utilitza sucre glacejat com a base i desprès afegeix color (en aquest cas un 
únic color) .  Per canviar el gust has de canviar la massa 
Origen de la informació: 
 http://www.3dsystems.com/es/chefjet 
 http://www.gizmag.com/3d-systems-chefjet-sugar-candy-printer/30407/ 
 http://www.businessinsider.com/3d-systems-chefjet-printers-2014-9 
 http://www.telegraph.co.uk/technology/ces/10560755/CES-First-3D-printer-to-
make-food-revealed.html 
 

 Chef Jet Pro  
Fabricant/Autor: 3Dsystems 
Sistema d’extrusió: No usa un extrusor, si no uneix pols a traves d’un mètode 
culinari (glacejat).  
Control temperatura:  No es pot apreciar. Però per aconseguir un glacejat no és 
necessari un control de temperatura exhaustiu 
Altres: Model amb estètica d’electrodomèstic i intencions de ser certificat per a la 
cuina. Utilitza sucre glacejat com a base i desprès afegeix color (en el model “pro” 
permet imprimir en multiples colors) .  Per canviar el gust has de canviar la massa 
Origen de la informació: Mirar el cas anterior 
 

 ChocoBot  
Fabricant/Autor: global 3D labs 
Sistema d’extrusió: No hi ha informació disponible 
Control temperatura:  No hi ha informació disponible  
Altres: Molt poca informació disponible 
Origen de la informació: 
 http://blog.printerion.com/news/first-3d-chocolate-printer-india-521/ 
 http://microfabricator.com/articles/view/id/53e26227313944b9228b4622/comin
g-this-month-india-s-first-3d-chocolate-printer-for-less-than-1-000 
 

http://www.gizmag.com/chocabyte-promises-3d-chocolate-printing-for-us99/31430/
http://www.gizmag.com/chocabyte-promises-3d-chocolate-printing-for-us99/31430/
http://www.fabbaloo.com/blog/2014/5/8/the-chocabyte-3d-printer
http://www.3dsystems.com/es/chefjet
http://www.gizmag.com/3d-systems-chefjet-sugar-candy-printer/30407/
http://www.businessinsider.com/3d-systems-chefjet-printers-2014-9
http://www.telegraph.co.uk/technology/ces/10560755/CES-First-3D-printer-to-make-food-revealed.html
http://www.telegraph.co.uk/technology/ces/10560755/CES-First-3D-printer-to-make-food-revealed.html
http://blog.printerion.com/news/first-3d-chocolate-printer-india-521/
http://microfabricator.com/articles/view/id/53e26227313944b9228b4622/coming-this-month-india-s-first-3d-chocolate-printer-for-less-than-1-000
http://microfabricator.com/articles/view/id/53e26227313944b9228b4622/coming-this-month-india-s-first-3d-chocolate-printer-for-less-than-1-000
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 Candy 
Fabricant/Autor: 3Dventures 
Sistema d’extrusió: Xeringa amb actuador 
Control temperatura:  No hi ha informació disponible  
Altres: Bomba d’extrusió separada del capçal d’impressió  
Origen de la informació: 
 http://3dventures.co/ 
 https://www.journalism.co.uk/press-releases/3d-ventures-enters-affordable-end-
of-home-food-3d-printing-market-with-candy-printer/s66/a557773/ 
 http://3dprintingfromscratch.com/2014/08/3d-ventures-announces-its-crowd-
funding-campaign-for-candy-3d-printer/ 
 https://www.youtube.com/channel/UCVVpuVUY-iKUiyciOxKTPrw 
 https://www.kickstarter.com/projects/977921690/candy-the-first-confectionery-
focused-food-3d-prin 
 

 F3D 
Fabricant/Autor: Hillel Baderman, Jacob Watfa, Francis Nwobu, and James Clarke 
Sistema d’extrusió: Xeringa amb actuador indirecte format per una reductora i 
una cremallera mínimament guiada 
Control temperatura:  Forn de cocció al costat de la zona d’impressió 
Altres: La 2a i 3a Bomba d’extrusió estan separades del capçal d’impressió  
Origen de la informació: 
 http://3dprintingindustry.com/2014/08/28/f3d-3d-prints-food-cooks/ 
 http://www.3ders.org/articles/20140829-f3d-3d-printer-makes-pizza-in-less-
than-20-minutes.html 
 https://www.youtube.com/channel/UCCm15YbtVmOBS1gA7V6wlxg 
 

 Foodini 
Fabricant/Autor: Natural Machines  
Sistema d’extrusió: Xeringa amb actuador  
Control temperatura:  no hi ha molta informació però sembla que no 
Altres: Model amb estètica d’electrodomèstic i intencions de ser certificat per a la 
cuina. Tindrà un escàner 3D per copiar figures amb menjar o imprimir sobre 
objectes amb formes complexes. Usarà un sol extrusor amb fins a 5 capsules amb 
diferents materials 
Origen de la informació: 
 http://www.gizmag.com/food-prep-3d-printer-foodini/30079/ 
 http://www.naturalmachines.com/faq/ 
 http://3dprintingindustry.com/2014/03/31/3d-printer-foodini-food-kickstarter/ 
 https://www.kickstarter.com/projects/456763017/designed-for-healthy-eating-
foodini-a-3d-food-prin 
 

  

http://3dventures.co/
https://www.journalism.co.uk/press-releases/3d-ventures-enters-affordable-end-of-home-food-3d-printing-market-with-candy-printer/s66/a557773/
https://www.journalism.co.uk/press-releases/3d-ventures-enters-affordable-end-of-home-food-3d-printing-market-with-candy-printer/s66/a557773/
http://3dprintingfromscratch.com/2014/08/3d-ventures-announces-its-crowd-funding-campaign-for-candy-3d-printer/
http://3dprintingfromscratch.com/2014/08/3d-ventures-announces-its-crowd-funding-campaign-for-candy-3d-printer/
https://www.youtube.com/channel/UCVVpuVUY-iKUiyciOxKTPrw
https://www.kickstarter.com/projects/977921690/candy-the-first-confectionery-focused-food-3d-prin
https://www.kickstarter.com/projects/977921690/candy-the-first-confectionery-focused-food-3d-prin
http://3dprintingindustry.com/2014/08/28/f3d-3d-prints-food-cooks/
http://www.3ders.org/articles/20140829-f3d-3d-printer-makes-pizza-in-less-than-20-minutes.html
http://www.3ders.org/articles/20140829-f3d-3d-printer-makes-pizza-in-less-than-20-minutes.html
https://www.youtube.com/channel/UCCm15YbtVmOBS1gA7V6wlxg
http://www.gizmag.com/food-prep-3d-printer-foodini/30079/
http://www.naturalmachines.com/faq/
http://3dprintingindustry.com/2014/03/31/3d-printer-foodini-food-kickstarter/
https://www.kickstarter.com/projects/456763017/designed-for-healthy-eating-foodini-a-3d-food-prin
https://www.kickstarter.com/projects/456763017/designed-for-healthy-eating-foodini-a-3d-food-prin
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 Goop Printer 
Fabricant/Autor: biozoon 
Sistema d’extrusió: No hi ha informació disponible  
Control temperatura: No hi ha informació disponible  
Altres: Model per preparar menjar a persones que no poden menjar sòlids. La 
intenció és imprimir el menjar de forma líquida i afegir algun agent gelificant 
Origen de la informació: 
 http://3dprintingindustry.com/2014/04/14/3d-printed-future-food/ 
 http://biozoon.de/en/ 
 http://horizon-magazine.eu/article/transforming-mealtimes-3d-printed-
food_en.html 
 

 3D fruit Printer 
Fabricant/Autor: Dovetailed 
Sistema d’extrusió: No hi ha informació disponible, però sembla que usa una 
bomba peristàltica per controlar el gota a gota 
Control temperatura:  No  
Altres: Esta basat en un sistema culinari de solidificació anomenat esferificació. La 
bomba d’extrusió esta separada del capsal  
Origen de la informació: 
 https://www.youtube.com/watch?v=e4YfjwNNv5I 
 http://www.3dprinterworld.com/article/future-fruit-3d-printed-engineering-
delicacies 
 http://www.cnet.com/news/3d-printer-can-print-fruit/ 
 

 Food Printers 
Fabricant/Autor: TNO 
Sistema d’extrusió: Utilitza diferents mètodes d’impressió: SLS, FDM, PBP. 
Control temperatura:  No hi ha informació disponible  
Altres: Molt poca informació disponible. Sembla que són múltiples maquines per 
a funcions especifiques 
Origen de la informació: 
 https://www.tno.nl/en/focus-area/industry/flexible-free-form-products/additive-
manufacturing/3d-printing-now-printing-food-too/ 

http://3digitalcooks.com/2013/11/interview-kjeld-van-bommel-tno/ 
http://www.3ders.org/articles/20130605-tno-3d-printed-food-over-five-

years-in-nursing-homes.html 
 

  

http://3dprintingindustry.com/2014/04/14/3d-printed-future-food/
http://biozoon.de/en/
http://horizon-magazine.eu/article/transforming-mealtimes-3d-printed-food_en.html
http://horizon-magazine.eu/article/transforming-mealtimes-3d-printed-food_en.html
https://www.youtube.com/watch?v=e4YfjwNNv5I
http://www.3dprinterworld.com/article/future-fruit-3d-printed-engineering-delicacies
http://www.3dprinterworld.com/article/future-fruit-3d-printed-engineering-delicacies
http://www.cnet.com/news/3d-printer-can-print-fruit/
https://www.tno.nl/en/focus-area/industry/flexible-free-form-products/additive-manufacturing/3d-printing-now-printing-food-too/
https://www.tno.nl/en/focus-area/industry/flexible-free-form-products/additive-manufacturing/3d-printing-now-printing-food-too/
http://3digitalcooks.com/2013/11/interview-kjeld-van-bommel-tno/
http://www.3ders.org/articles/20130605-tno-3d-printed-food-over-five-years-in-nursing-homes.html
http://www.3ders.org/articles/20130605-tno-3d-printed-food-over-five-years-in-nursing-homes.html
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 NASA food Printer 
Fabricant/Autor: Systems and Materials Research Corporation 
Sistema d’extrusió: Sembla que utilitza una xeringa enllaçada amb una vàlvula o 
bomba 
Control temperatura:  No hi ha informació disponible  
Altres: utilitza 3 extrusors separats. Molt poca informació disponible 
Origen de la informació: 
 http://www.space.com/21250-nasa-3d-food-printer-pizza.html 
 https://www.youtube.com/watch?v=ISXqC-
YPnpc&list=UUNhpRHPZkRpKpJTRNbok2rQ 
 http://www.3ders.org/articles/20131009-nasa-funded-3d-food-printer-displayed-
at-sxsw-eco.html 
 https://www.youtube.com/watch?v=i6XASxni0I0 

 Claystruder  3.0 
Fabricant/Autor: Unfold 
Sistema d’extrusió: : Xeringa amb pistó regulat per aire a pressió amb una bomba 
de cavitats progressives regulant el caudal 
Control temperatura:  No  
Altres:  
Origen de la informació: 
 http://reprapmagazine.com/ Numero 3; pagina 27 
 http://www.thingiverse.com/thing:16741 
 

 Impressora de xocolata 
Fabricant/Autor: 3D Systems 
Sistema d’extrusió: No usa cap sistema d’extrusió. Utilitza un Llit amb pols de 
xocolata que sinteritza tèrmicament 
Control temperatura:  No hi ha informació 
Altres:  
Origen de la informació: 
 https://www.youtube.com/watch?v=TSAdjGGhfwo 

 

  

http://www.space.com/21250-nasa-3d-food-printer-pizza.html
https://www.youtube.com/watch?v=ISXqC-YPnpc&list=UUNhpRHPZkRpKpJTRNbok2rQ
https://www.youtube.com/watch?v=ISXqC-YPnpc&list=UUNhpRHPZkRpKpJTRNbok2rQ
http://www.3ders.org/articles/20131009-nasa-funded-3d-food-printer-displayed-at-sxsw-eco.html
http://www.3ders.org/articles/20131009-nasa-funded-3d-food-printer-displayed-at-sxsw-eco.html
https://www.youtube.com/watch?v=i6XASxni0I0
http://reprapmagazine.com/
http://www.thingiverse.com/thing:16741
https://www.youtube.com/watch?v=TSAdjGGhfwo
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B. Modificacions del Firmware 

2.1. Temperatures límit 

S’ha eliminat les temperatures mínimes de seguretat ja que aquestes són molt superiors a 

les usades generalment per a FDM de plàstics. Les línies modificades són de la 155 a la 158 

del arxiu configuration.h, reduint la temperatura a 5ºC. 

2.2. Avanç extrusor 

S’ha re-calculat el volum dipositat per pas de motor del extrusor. Com que en el software 

generador de codis màquina s’ha d’especificar un diàmetre de filament que es fa servir per 

calcular l’avanç del extrusor, cal tenir en compte aquest diàmetre per que concordi el volum 

extruït del codi màquina amb el del firmware. El nou valor s’ha introduït al 4 element del 

vector d e la línia 353 del arxiu configuration.h. 

2.3. Altres modificacions 

També s’han realitzat lleugeres modificacions com són: 

 Rang de moviment dels eixos: Reduir alçada màxima 

 Simular un segon extrusor per a visualitzar una temperatura més: Molt útil al realitzar 
les probes 

 Modificar els valors PID de control de temperatura: Per a estabilitzar el comportament 
del sistema escalfador d’aire. 
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C. Fulls d’especificacions de elements comercials 

3.1. Bomba Peristàltica 
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3.2. Placa Peltier 
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3.3. Ventilador axial 60x60x38mm 
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3.4. Ventilador radial 40x40x20mm 
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3.5. Tub Flexible amb diàmetre intern de 25mm 
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3.6. Tub Flexible amb diàmetre intern de 40mm  

 



Conceptualització, Disseny i Materialització d'un sistema extrusor de xocolata continu per a impressores 3D per deposició de 

material  Pág. 25 

 

3.7. Motor-reductor auxiliar 
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3.8. Resistència elèctrica 50W 
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D. Plans 


