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Resum 

L'objectiu del projecte és conceptualitzar, dissenyar i materialitzar un sistema extrusor de 

xocolata continu per aconseguir crear models 3D de xocolata amb geometries complexes de 

forma econòmica i senzilla, basat amb la impressora RepRap BCN3D+.  

Per assolir l'objectiu es realitza en primer lloc un estudi del comportament i les 

característiques de la xocolata. En segon lloc s'estudien les possibilitats d'aconseguir 

l’objectiu aprofitant el màxim de components de la impressora BCN3D+ com: L'estructura, 

els eixos de translació, l’electrònica de control...  

A continuació, es dissenya i construeix un prototip inicial de impressora 3D amb l'extrusor de 

xocolata que s'ha determinat adequat. Amb el prototip creat es realitzen unes mínimes 

proves de funcionament que s’usen per, finalment, redissenyar un nou sistema extrusor 

millorat. En el punt final del projecte es valoren possibles línies de millora per a un sistema 

més fiable. 

El disseny final consta d’un dipòsit isotèrmic per a la xocolata, que gràcies a una bomba 

peristàltica mou la xocolata del dipòsit a la punta extrusora. A la vegada totes les zones i 

elements en contacte amb la xocolata fosa estan controlats tèrmicament amb un sistema 

d’aire. 

El projecte també inclou un anàlisis del impacte ambiental i l'estudi econòmic corresponent. 

Durant aquests anàlisis s’ha trobat que el projecte té un VAN de 1.859,83 € amb una TIR del 

14,30%. 
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1. Glossari 
 

ABS Acrylonitrile Butadiene Styrene  

CAD Computer Aided Design  

FDM Fused Deposition Modeling  

FFF Fused Filament Fabrication  

MEF Mètode Elements Finits  

PET Politereftalat d'etilè  

PLA Polilactic Acid  

RepRap Replicating Rapid Prototyper  

SLA Stereolithography  

SLS Selective Laser Sintering  

STL Standard Tessellation Language 
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2. Prefaci 

2.2. Motivació del projecte 

La xocolata és un producte consumit i apreciat a tot el món, i si es parla de les figures de 

xocolata, aquestes tenen un mercat immens on la impressió 3D pot augmentar les 

possibilitats de creació. Per exemple millorant la personalització i complexitat d’aquestes. 

Per tant, es pot dir que la impressió 3D amb xocolata té un futur molt interessant, i tot just 

ara hi ha diferents entitats treballant en el desenvolupament d’una impressora capaç de 

imprimir aliments. De manera que es considera que aquest projecte pot ajudar molt en el 

desenvolupament de la tecnologia necessària per a un sistema comercial o professional. 

S’ha de comentar que existeixen sistemes d’impressió 3D de xocolata però aquests  són 

manifestament millorables. Per exemple, els sistemes actuals no permeten una impressió de 

gran volum. 

2.3. Història de la xocolata 

La xocolata, tal i com es coneix ara, té una història relativament curta ja que abans del segle 

XIX només es consumia per les cultures precolombines en forma de beguda. Les cultures 

més conegudes que consumien cacau eren els Aztecas i els Mayas.  

El cacau no va arribar a Europa fins que els colonitzadors d’Amèrica no van tornar amb ell. 

Tot i això fins el segle XIX que diferents cuiners van experimentar amb el cacau per crear 

una xocolata sòlida, aquesta no va ser generalment coneguda i acceptada. 

Resumint es pot dir que la xocolata actual té una història de menys de 200 anys i tot i això 

és un producte consumit i acceptat a tot el món. Per exemple a Catalunya té una història 

molt arrelada en la tradició de les mones de Pasqua on des de fa anys s’hi ha afegit una 

figura de xocolata. Inicialment aquesta figura era un simple ou de xocolata però amb el 

temps aquestes s’han anat  transformant en figures molt més complexes. A continuació en 

la  Figura 2.1. s’observa una foto d’una mona de Pasqua complicada, feta artesanalment. 
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Figura 2.1. Mona de Pasqua 

En aquest punt la majoria de figures de xocolata es fan amb motllos o a mà. Així que un 

sistema d’impressió 3D amb xocolata pot expandir la complexitat i personalització de les 

figures en les mones de Pasqua.  
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

L'objectiu del projecte és conceptualitzar, dissenyar i materialitzar un sistema extrusor de 

xocolata continu per aconseguir crear models 3D de xocolata amb geometries complexes de 

forma econòmica i senzilla, basat en la impressora RepRap BCN3D+. 

Degut a que el camp de treball en aquest projecte ha estat molt poc explorat, no hi ha gaire 

informació disponible. Per aquesta raó entre d’altres en aquest projecte el prototip està 

pensat per a ser flexible i modular. Així en una etapa posterior serà possible optimitzar i 

modificar el sistema de forma fàcil i ràpida, reduint el temps i diners de desenvolupar un 

sistema final. 

Com a objectius parcials es plategen diferents punts. El primer objectiu és el sistema de 

reserva de material que ha de ser estàtic, ser capaç de guardar una quantitat de material 

considerable i ser reomplert durant l’operació de la impressora. En segon lloc s’ha 

d’aconseguir fer arribar la xocolata del dipòsit o reserva a la punta d’impressió. El tercer punt 

ha de ser tenir el cabal de xocolata controlat. El quart punt és manipular la xocolata de forma 

que solidifiqui adequadament un cop impresa. Finalment s’ha d’aconseguir que la xocolata 

formi figures en volum com més complexes millor. 

Ja que aquest projecte està situat en un camp molt innovador cal tenir en compte que durant 

tot el procés de disseny i de proves s’obté molta informació d’elements a millorar o canviar 

per a un següent prototip. Per aquesta raó entre els objectius del projecte està obtenir la 

informació necessària o crítica per a la continuació del desenvolupament de la impressió 3D 

amb xocolata. 

 

3.2. Abast del projecte 

El sistema extrusor dissenyat ha de ser adaptat el més fàcilment possible a les impressores 

3D del model BCN3D+ de la Fundació CIM. Per aquesta raó s’ha de modificar el mínim la 

impressora per a ser capaç d’usar el sistema dissenyat. A continuació en la Figura 3.1. es 

mostra la impressora 3D BCN3D+ en el seu estat original. 
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Figura 3.1.  BCN3D+ original 

Entre les parts més importants a mantenir amb mínims canvis, hi ha l’electrònica i el 

firmware, ja que al dissenyar de nou aquests té un cost en temps i diners molt elevat. A la 

vegada cal tenir en compte que com més es pugui aprofitar del sistema actual més curt serà 

el camí a un producte final. 

La resta del sistema a aprofitar es pot resumir en dues parts: estructura i eixos de moviment. 

Aquests, com en el cas anterior, són modificats el mínim possible. Però degut a que en 

alguns casos és molt fàcil afegir petits retocs, l’estructura i els eixos poden ser ràpidament 

modificats. Gràcies a aquesta característica és possible fer alguna modificació relativament 

important però amb un efecte molt baix sobre el cost del projecte. 

L’element central del projecte, el sistema extrusor continu de xocolata, és dissenyat 

completament per aquest projecte, inclosos alguns complements. Finalment per a completar 

el projecte s’ha afegit una valoració de costos econòmics així com un anàlisis de l’impacte 

ambiental. 
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4. Caracterització de la xocolata 

 

4.1. Introducció 

Una part principal per a assolir l’objectiu del projecte és la necessitat de conèixer les 

característiques de la xocolata. Aquestes característiques poden ser moltes, així que només 

es descriuran les necessàries per a la impressió i les més valorades pel consumidor. Com 

que el material de partida per a la impressió és xocolata temperada, aquest apartat només 

tracta la confecció de la xocolata de forma superficial.  

En primer lloc es descriuen les característiques físiques d’interès. Seguidament es descriu 

més específicament el comportament de fase entre líquid i sòlid, ja que és un fenomen crític 

per a la impressió FDM i l’experiència del consumidor.  

Finalment es descriuen qualitats de la xocolata estètiques i gastronòmiques, difícilment 

quantificables. En aquest apartat s’expliquen característiques no quantificables com: gust, 

tacte, olor, textura bocal i les estètiques com: color i textura superficial.  

 

4.2. Característiques físiques de la xocolata 

En aquest apartat es descriu de forma quantitativa i qualitativa algunes de les propietats 

físiques de la xocolata. S’ha de tenir present que moltes de les propietats de la xocolata 

varien de forma important degut a la composició i solidificació d’aquesta. 

 

4.2.1. Característiques físiques generals 

En la Taula 4.1. es mostren les propietats físiques generals de la xocolata. Els valors donats 

són molt aproximats però donen una idea de magnitud del seu valor real. 
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Taula 4.1. Propietats físiques de la xocolata: 

Propietat Valor Unitats 

Densitat 1300 kg/m3 

Calor específica (líquid) 1,38 kJ/(kg·K) 

Calor específica (sòlid) 1,34 kJ/(kg·K) 

Calor latent de canvi de fase 46 kJ/kg 

Límit elàstic (líquid) 8,3 Pa 

Viscositat 5,3 Pa·s 

Conductivitat tèrmica 0,2 W/(m·K) 

 

4.2.2. Caracterització del canvi de fase de la xocolata 

La xocolata com a material sòlid pot presentar diferents característiques en funció del tipus 

de cristal·lització d’aquesta. En el cas d’aquest projecte com a la majoria d’altres aplicacions 

de la xocolata només interessa la funció gastronòmica de la xocolata i això implica que 

només ens interessa una de les formes de cristal·litzar. 

La forma que interessa de la xocolata s’anomena βV i es caracteritza per ser una de les 

formes de la xocolata amb la temperatura de fusió més alta. Per aconseguir xocolata líquida 

preparada per a solidificar en aquesta forma cal seguir preparar-la adequadament. La forma 

més usada per preparar la xocolata negra és: primer fondre la xocolata a 45ºC i després fer-

li el que s’anomena un temperat. La tècnica gastronòmica més usada per temperar és: 

 primer separar la xocolata fosa en dues porcions,1/3 i 2/3 del total. A la porció gran 

cal baixar-li la temperatura fins als 28ºC tot remenant-la. Finalment tornar a ajuntar 

les dues porcions de xocolata fosa i escalfar o refredar la xocolata fins als 32ºC. 

Una altre forma menys usada per a tenir la xocolata preparada per solidificar és el de fondre 

la xocolata sòlida en forma βV sense passar-se en cap moment de 35ºC. Aquest mètode és 

menys usat que l’altre però pot tenir usos importants a l’hora de fer servir xocolata sòlida 

com a matèria prima de la impressora i no xocolata líquida preparada. 
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4.3. Descripció no quantificable de la xocolata 

El color de la xocolata és marró amb diferents intensitats i tons en funció dels seus 

ingredients com pot ser el tipus de fava de cacau. En tot cas el color ha de ser uniforme i 

lluent ja que si no és així vol dir que no està ben temperada. En la Figura 4.1. es pot 

observar diferents colors del pols de cacau. 

 

Figura 4.1. Diferents tipus de cacau en pols de la botiga King Arthur Flour. 

La textura de la xocolata al tacte ha de ser dura amb fractura neta. I en cap cas aquesta s’ha 

de fondre fàcilment en contacte amb els dits d’una persona (amb temperatures ambient 

inferiors als 22ºC en el cas de la xocolata negra). 

El gust depèn sobretot del tipus de cacau i el seu procés de fabricació. Això dona un gust 

més o menys dolç, a vainilla , afruitat, àcid, entre d’altres. Una característica principal és que 

es fon a la boca fàcilment. Finalment dir que té una olor molt característica. 

A continuació en la Figura 4.2. s’observa xocolata sòlida mal preparada mentre que en la 

Figura 4.3. hi ha una figura de xocolata amb el color i textura que es consideren correctes. 
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Figura 4.2. Xocolata sòlida mal preparada. Impressió amb el Paste Extruder de BCN3D 

technologies 

 

Figura 4.3. Xocolata sòlida ben preparada. Impressió amb el Paste Extruder de BCN3D 

technologies 
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5. Estat de la tècnica 

En el moment actual hi ha una gran expansió en les tecnologies d’impressió 3D o fabricació 

additiva. L’alimentació i concretament la xocolata no en són una excepció. A l’Annex A 

s’inclou una llista de diferents models comercials, prototips i de llicència lliure que diuen 

imprimir xocolata o aliments. Aquest apartat està centrat en descriure les conclusions que es 

poden treure d’aquests productes i la seva funcionalitat. 

En primer lloc s’ha de dir que en molt casos el que es descriu com a impressió amb xocolata 

és una impressió plana amb gruix regulable. En la immensa majoria de casos l’altura de les 

figures impreses és mínima i es conformen en fer dibuixos sobre diferents superfícies. En la 

Figura 5.1. s’hi veu un figura normal igual a la que s’imprimiria amb un aquests sistemes. 

 

Figura 5.1. Mandala imprès amb el Paste extruder de BCN3D technologies 

Una característica molt important i diferenciadora d’aquests productes amb aquest projecte 

és que no hi ha casi cap producte que intenti usar una forma continua, si no que estan 

basats en xeringues. Això fa que la quantitat de xocolata a imprimir estigui limitada o que per 

imprimir més material s’hagi de fer una operació complicada a mitja impressió. En la Figura 

5.2. i 5.3. Hi ha diferents sistemes on s’observa la xeringa. 
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Figura 5.2. Choc Edge  

 

 Figura 5.3. Paste Extruder de BCN3D technologies 

La majoria de casos en que s’observen figures amb un volum considerable usen materials 

diferents a la xocolata autèntica. Només s’observa una o dues vegades una figura impresa 

amb volum i usant xocolata autèntica. Aquests darrers casos es diferencien de la resta 

perquè usen de forma externa al producte, un sistema refrigerador de capa que no només 

tira aire a la peça en impressió si no que aquest aire és prèviament refredat. Degut a que 

només s’observa aquests sistemes secundaris en alguns moments dels vídeos 

promocionals no s’ha pogut obtenir informació de qualitat. 

Un punt molt important que una bona part dels sistemes que millor funcionen estan d’acord 

és el de mantenir el dipòsit de xocolata calent. Això implica que treballen amb xocolata fosa 

com a matèria prima i la mantenen en aquesta condició fins, com a mínim, dipositar-la. Un 

efecte colateral d’usar xeringues i tenir un volum limitat és que aquesta es pot mantenir 

calenta amb una simple camisa tèrmica. 
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6. Disseny Conceptual 

 

6.1. Descripció general 

D’impressores 3D n’hi ha de moltes classes com per exemple: FDM; SLS i SLA. De tots els 

mètodes n’hi ha que són més adequats que d’altres en funció del material, cost de la 

màquina i complexitat de disseny. El mètode més estès darrerament és el FDM ja que 

permet molts materials inclosa la xocolata i manté el cost i la complexitat a un nivell 

accessible. Per aquestes raons aquest apartat explica els elements necessaris per una 

impressora 3D FDM. 

Com ja s’ha explicat, la impressora no serà desenvolupada de zero. Degut a que s’usa una 

impressora de tecnologia FDM, el sistema de moviment de la punta extrusora així com 

l’electrònica de control serà la mateixa que en la impressora 3D BCN3D+. Per tant aquest 

apartat es centra més intensament en les parts que no estan ja desenvolupades. 

En el Figura 6.1. es pot veure un esquema amb les diferents parts possibles i com poden 

estar interrelacionades. Com que el prototip pot tenir una estructura flexible es descriu la 

estructura més general i complexa, però no s’afegeixen les parts comunes a la BCN3D+. En 

un apartat posterior s’explica les diferents possibilitats de construcció.  
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Figura 6.1. Estructura d’un sistema d’impressió 3D amb xocolata 

 

6.2. Sistema de transport de la xocolata  

És el sistema que permet transportar la xocolata des de el dipòsit fins a la punta extrusora 

passant per la bomba o actuador. El sistema de transport de material fos en la majoria 

d’impressores FDM és tant mínim que aquest es pot considerar no existent. Però amb la 

xocolata no té perquè ser així ja que el transport de la xocolata en estat sòlid és molt 

complicat  ja que no és prou flexible. El transport en estat sòlid normalment s’aconsegueix 

gràcies a la flexibilitat i resistència del material ja que aquest es mou lliurament o guiat dins 

d’un tub.  

 

 

6.10. Cambra d’impressió 

6.7. Dipòsit xocolata 

6.8. Sistema actuador 

6.9. Punta extrusora 

6.5. Sistema escalfador 

6.6. Sistema refrigerant 

6.2. Transport xocolata 

6.11. Ventilació de capa 

6.12. Llit d’impressió 

6.4. Sistema transport calefactant 

6.3. Sistema transport refrigerant 
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En funció de la posició de la bomba i del dipòsit de xocolata, aquest sistema pot ser 

innecessari o tant curt que es pot considerar negligible. En aquest projecte segur que s’usa 

algun sistema de transport ja que el dipòsit no pot estar en el carro de la impressora. 

El sistema de transport ha de ser diferent en funció si la xocolata està en estat sòlid o líquid. 

En el primer cas el més senzill és que la xocolata es mogui per gravetat en conductes 

verticals. En canvi si està en estat líquid es pot usar diferents sistemes de bombeig per 

transportar la xocolata per un tub sense restriccions importants. Com que el transport de la 

xocolata es pot dividir en dos segments, dipòsit-actuador i actuador-punta extrusora, aquests 

poden ser diferents. 

En el cas de la xocolata líquida és molt provable que sigui necessari un control tèrmic durant 

el transport perquè la xocolata no solidifiqui o taponi el sistema. 

 

6.3. Sistema de transport de refrigerant 

Aquest sistema  és el responsable de moure el refrigerant des de el sistema de refredament 

fins a les parts que es volen refredar. Pot ser que aquest sistema no sigui necessari en 

alguns casos. En primer lloc pot ser que el sistema de generació de fred estigui en el mateix 

sistema que necessita el fred fent el transport de refrigerant innecessari. En segon cas és 

possible que la transferència de calor natural sigui suficient. En l’apartat 6.13. Control de 

temperatura es complementa aquest apartat. 

 

6.4. Sistema de transport de calefactant 

El sistema de transport de calefactant és l’encarregat de transportar un fluid calent a una 

temperatura determinada per fondre o mantenir fosa la xocolata. Aquest sistema és 

necessari en el cas que no s’usin escalfadors directes a les zones on s’ha d’escalfar. En 

alguns casos aquest sistema pot anar en paral·lel amb el sistema de transport de la xocolata 

ja que estan relacionats amb els mateixos components. En l’apartat 6.13. Control de 

temperatura es complementa aquest apartat. 
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6.5. Sistema escalfador 

El sistema pot ser únic o estar compost per diferents parts, una per cada zona a escalfar. Si 

el sistema està suficientment  distribuït amb un escalfador per zona/part n’hi ha prou, però si 

es fa servir un sistema central fa necessari l’ús d’un sistema de transport de calefactant. En 

l’apartat 6.13. Control de temperatura es descriuen i valoren diferents tecnologies aplicables 

a aquest sistema. 

 

6.6. Sistema refrigerant 

Degut a que qualsevol tecnologia de refrigeració necessita una massa i volum pel sistema  

relativament gran, el millor és usar algun fluid com a refrigerant per repartir el fred. Només 

en el cas de la cambra d’impressió el sistema refrigerant pot anar inclòs amb la mateixa 

cambra degut al volum d’aquesta. Com a possibilitat a valorar hi ha la possibilitat que en un 

ambient controlat no sigui necessari refrigerar res, com per exemple, instal·lant la 

impressora en una habitació amb climatització o naturalment fresca. La tecnologia usada per 

refredar és valorada en l’apartat 6.13. 

 

6.7. Dipòsit xocolata 

 Aquí és on la xocolata per a la impressió s’emmagatzema. Pot ser per contenir xocolata en 

estat líquid o sòlid y/o estar pressuritzat depenent del sistema actuador. El dipòsit ha de 

respectar les característiques principals definides als objectius: ha de ser possible emplenar 

el dipòsit sense parar la impressió i ha de ser relativament gran. Entre característiques 

secundaries hi ha la possibilitat de mantenir-lo a temperatura constant i mantenir la xocolata 

ben mesclada. 

 

6.8. Sistema actuador 

Pot estar format per una bomba de líquid o un sistema extrusor que fongui la xocolata 

directament. En el segon cas el dipòsit seria de xocolata en estat sòlid. En canvi en el primer 

cas només cal mantenir una temperatura adequada perquè la xocolata es mantingui fosa. 
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En el cas que el dipòsit i l’actuador estiguin molt pròxims o un inclòs dins del altre no serà 

necessari transportar la xocolata del dipòsit al actuador. 

La posició del sistema actuador respecte a la punta extrusora té diferents possibilitats, en el 

mateix carro on hi ha la punta extrusora o separat en una posició fixa en la màquina. La 

Taula 6.1. descriu alguns dels avantatges i inconvenients de cada mètode. 

Taula 6.1. Valoració de la posició del sistema actuador respecte a la punta extrusora: 

 

 Avantatges inconvenients 

Extrusor i 
actuador 
junt 

 Redueix o elimina part de 
la necessitat del transport 
del material 

 Massa en el carro elevada 

Extrusor i 
actuador 
separat 

 Massa en el carro mínima 

 Simplicitat d’accés durant 
l’operació de la màquina 

 Menys electrònica a prop 
de la punta extrusora 

 Complexitat afegida del 
transport entre l’actuador i la 
punta extrusora 

 Augmenta la possibilitat de 
que la punta extrusora gotegi 

 

De l’estat físic del material: sòlid, líquid, gas, fluid pastos per a la xocolata només n’hi ha dos 

que siguin importants. La xocolata normalment ve en estat sòlid i per imprimir-la és 

necessari passar-la a un estat fluid, ja que sino les capes consecutives no s’enganxarien i el 

material no s’extrudiria. La xocolata ha d’esta líquida abans d’arribar a la punta extrusora, tot 

i això el  canvi d’estat es pot produir abans o després del sistema actuador, fet que afecta: el 

sistema actuador, la regulació de temperatura i el transport del material. La Taula 6.2.  

mostra els punts forts i dèbils de les dos formes d’estat del material recomanades. 
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Taula 6.2. Efecte de l’estat físic de la xocolata sobre la selecció del actuador: 

 

 Avantatges Inconvenients 

Estat sòlid i 
un sol cos 
fins al 
sistema 
actuador 

 Ideal per treballar amb 
un sistema de “capsules 
de tinta” 

 Regulació tèrmica prèvia 
al sistema actuador més 
simple 

 La xocolata en estat sòlid 
és molt rígida i pot trencar-
se durant el transport o 
extrusió 

 No és fàcil que hi hagi 
continuïtat si la càrrega de 
material s’acaba i s’ha de 
canviar ja que la xocolata 
és rígida 

 Possibilitat de perdre el 
temperat al fondre la 
xocolata 

Estat sòlid 
triturat fins 
a l’actuador 

 Regulació tèrmica prèvia 
al sistema actuador més 
simple 

 Menys problemes per fer 
una impressió continua 
tot i afegir material si es 
veu que en falta a mitja 
impressió 

 Transport de la xocolata 
molt limitat 

 Possibilitat de perdre el 
temperat al fondre la 
xocolata 

Estat fluid 
des de l’inici 

 Fàcil de moure des de 
diferents punts de la 
impressora 

 Menys problemes per fer 
una impressió continua 
tot i afegir material si es 
veu que en falta a mitja 
impressió 

 Complexitat afegida per 
regular la temperatura de 
la xocolata i mantenir-la 
fluida i temperada 

 

El sistema actuador depèn del l’estat de la xocolata al inici. Primer, els mètodes bàsics 

per actuar sobre xocolata en estat sòlid i en bloc únic, són amb un pistó (com un talla 

patates) o per fricció (com la majoria d’impressores FDM de PLA). En canvi, si extrudim 

xocolata en estat sòlid però triturada es poden utilitzar alguns dels mètodes per fluids 

pastosos, ja que normalment el mateix actuador fondrà part de la xocolata o estarà 

suficientment triturada per tenir un comportament similar a un fluid. Finalment quan 

s’utilitza xocolata en estat fluid els sistemes utilitzats són molts i variats, per això la taula 

comparativa inclou els ja usats per altres impressores, en desenvolupament o no. En la 

següent llista es valoren les característiques per a cada sistema. 
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 Cilindre-pistó actuat mecànicament: Aquest mètode és un dels més utilitzats ja 

que el disseny és simple i permet un control del cabal extruït fàcil, precís i lineal. A 

més pot eliminar la necessitat d’un dipòsit de material ja que està substituït per al 

mateix conjunt cilindre-pistó. Però no permet una recàrrega del material continua 

sense usar múltiples conjunts cilindre-pistó i vàlvules com a l’esquema de la Figura 

6.2. També la posició del sistema pot afectar el degoteig, augmentant-lo o limitant-lo. 

Un bon exemple és el paste extruder de RepRapBCN. 

 

 

Figura 6.2. Esquema d’un sistema d’extrusió continu usant dos conjunts de cilindre pistó 

actuats mecànicament. 

 Cilindre-pistó actuat amb fluid a pressió: Aquest sistema només es diferencia 

amb l’anterior en que el pistó és controlat amb un fluid a pressió, això fa que el 

sistema sigui un dels més senzills possibles. En canvi el fet de controlar la força 

sobre el pistó i no la posició, fa molt difícil el control del cabal.  El extrusor-actuador 

Claystruder  1.5 és un exponent d’aquest sistema. 

 

 Bomba peristàltica: La bomba peristàltica és una manera de moure fluids simple, 

precisa i que permet aïllar el fluid de la bomba. També s’ha de dir que amb aquesta 

bomba fa innecessària cap vàlvula ja que sempre bloqueja el flux en un punt o un 

altre.  Per contra partida el cabal no és constant sino que és polsant si la velocitat de 

http://www.reprapbcn.com/es/content/paste-extruder-de-prototipo-producto
http://unfoldfab.blogspot.com.es/2012/04/road-to-better-paste-extrusion-episode.html
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la bomba constant, de forma que si volem un cabal constant la velocitat de la bomba 

no pot ser constant (usant un sistema de modificar la velocitat electrònic o mecànic). 

Com a dificultat extra hi ha el problema de seleccionar tubs adequats per a una 

bomba peristàltica, que necessiten tenir unes característiques bastant específiques. 

Només la 3D fruit Printer sembla que usa una bomba peristàltica però no es veu clar. 

En canvi en la Wikipedia es pot observar el seu funcionament més bé. La Figura 6.3 

és un esquema del sistema proposat. 

 

 

Figura 6.3. Esquema d’una bomba peristàltica. 

 

 Vàlvula d’Auger: La vàlvula d’Auger està basada en una bomba de cargol 

d’Arquímedes. El seu principal avantatge és que permet un control del cabal molt bo 

i a la vegada que permet una extrusió continua. La vàlvula permet un flux constant i 

precís sempre que el fluid sigui el mateix i en iguals condicions. Però si les 

característiques del fluid varien el cabal també varia encara que es mantingui la 

mateixa velocitat de la vàlvula. De forma que s’ha de calibrar per a cada material i 

temperatura. Unes bones fonts d’informació són aquestes adreces: link1, Unfold 

blog, bombes d’Arquímedes i reprapmagazine Numero 3; pagina 27. Un bon 

exponent del sistema és el extrusor Claystruder  2.0 que es pot observar en els links 

anteriors. Finalment la Figura 6.4 representa el sistema proposat en un esquema 

informatiu. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Peristaltic_pump
http://www.nordson.com/en-us/divisions/efd/Literature/White-Papers/Solder/Nordson-EFD-Auger-Valve-Dispensing.pdf
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
http://www4.uic.com/wcms/images2.nsf/(GraphicLib)/Archimedes_Pumps.PDF/$File/Archimedes_Pumps.PDF
http://reprapmagazine.com/
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Figura 6.4. Esquema de funcionament d’un sistema de dosificació 

amb una vàlvula d’Auger. 

 

 Bomba de cavitats progressives: Una bomba de cavitats progressives és una 

bomba de desplaçament positiu o volumètrica. Això vol dir que el cabal bombejat, 

suposant un fluid incompressible, no depèn de les característiques del fluid (igual 

que una bomba de cilindre-pistó). Com a característiques importants té que permet 

una extrusió continua amb un mínim de elements de la bomba en contacte amb el 

fluid. En canvi posseeix  el mateix problema de que el cabal sigui constant igual que 

les bombes peristàltiques però en menor mesura. El millor lloc per fer-se una idea 

bàsica del seu funcionament és a la Wikipedia.  En la Figura 6.5. es pot observar la 

forma de les cavitats de la bomba així com la estructura.  

 

Motor 

Aire a pressió 

Xeringa 

Entrada de 

material 

Agulla 

Cargol d’Arquímedes 

o Vàlvula d’Auger 

http://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_cavity_pump
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Figura 6.5. Esquema d’una bomba de cavitats progressives. En blau s’observa la forma de 

les cavitats i que aquestes estan separades. 

 

6.9. Punta extrusora 

 Aquesta està encarregada de depositar la xocolata de forma que es controli: on, quant i 

com es deposita la xocolata. En primer lloc si s’estudia el disseny de les puntes extrusores 

de diferents maquines es veu que és el punt on tots el sistemes FDM són més similars degut 

sobretot a la seva simplicitat funcional. Generalment el component principal de la punta 

extrusora és un forat on es canvia d’una secció d’entrada a una secció de sortida clarament 

determinada. Aquest canvi de secció pot ser de formes diferents com per exemple cònic. En 

la Figura 6.6. es veu una punta extrusora usada per al plàstic. 

 

Figura 6.6. Punta extrusora de la BCN3D+ de BCN3D technologies 

El cas més provable és que aquest sistema necessiti una regulació de temperatura ja que  

es pot taponar, si la xocolata es solidifica. També es pot donar el cas que l’actuador i la 

punta extrusora estiguin molt pròxims o siguin un sol cos fent innecessari part del transport 

de xocolata.  
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6.10. Cambra d’impressió 

La cambra és responsable de separar l’ambient normal del de la zona d’impressió. Això 

només és útil en el cas que vulguem refrigerar tota la zona per sota la temperatura ambient. 

I com que la cambra és un sistema gran pot incorporar el sistema refrigerant en el seu 

mateix cos. aquests  sistema pot ser ignorat en el cas que s’usi una habitació amb la 

temperatura controlada, fent d’aquesta la cambra d’impressió. 

 

6.11. Ventilació de capa 

És un sistema encarregat d’ajudar a la solidificació de la xocolata. Aquest sistema pot ser 

idèntic al de la BCN3D+ sempre i quant s’usi una cambra d’impressió suficientment 

refrigerada. És molt provable que sigui necessari instal·lar-hi un sistema refrigerant o tenir 

accés a un sistema de transport de refrigerant.  

 

6.12. Llit d’impressió 

Aquest sistema s’ha de canviar mínimament respecte a la BCN3D+. Primerament és 

necessari trobar materials per a la superfície d’impressió per veure’n la capacitat d’adherir-se 

i separar-se de la xocolata. També es pot donar el cas que sigui necessari refrigerar el llit. 

En el cas d’usar una cambra frigorífica segurament no serà necessari cap control de 

temperatura ja que el llit d’impressió estaria a dins la cambra. En canvi, si la zona 

d’impressió està oberta pot ser interessant usar un sistema que refredi el llit d’impressió. El 

llit pot estar refredat directament o a traves d’un fluid refrigerant. 

 

6.13. Control de temperatura 

Per saber quins mètodes de regulació de temperatura usar primer s’ha de saber per a 

quines zones  i parts s’ha d’usar. La llista següent mostra provablement totes les  possibles 

zones i/o parts importants per a la impressió de xocolata en 3D. 

 Dipòsit material 

 Transport del material 
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 Sistema actuador 

 Punta extrusora 

 Solidificació de capa 

 Base d’impressió 

 Ambient 

Un cop s’ha determinat les zones i/o parts on volem controlar la temperatura s’ha de 

determinar quin actuador tèrmic usar i com transportar la calor del actuador a la zona i/o part 

de la impressora.  Els mètodes de transport de calor per sort són molt pocs i estan basats en 

les tres formes de transferència de calor ( conducció, convecció i radiació). 

Per començar la radiació només serviria per augmentar la temperatura de la zona o part a 

controlar i té unes limitacions molt grans. A més té una dificultat de disseny molt elevada ja 

que controlar l’àrea d’acció i la potència transferida és complicat sense un entorn molt 

controlat i específic. 

El mètode de transferència més senzill és el de la conducció tèrmica perquè només cal que 

l’actuador tèrmic estigui en contacte amb la zona/part que volem controlar. Un avantatge que 

té és que la transferència de calor generalment és bidireccional i simètrica, cosa que permet 

tant escalfar com refredar. Un dels problemes amb aquest mètode són derivats de la massa 

tèrmica ja que si aquesta és molt baixa pot provocar una inestabilitat tèrmica i eliminar el 

temperat de la xocolata. També tens el problema principal que la transferència de calor per 

conducció en líquid o gas acostuma a ser més baixa que la transferència d’aquests per 

convecció. Per a una bona transmissió cal usar sòlids bons conductors de calor, això obliga 

a tenir l’actuador tèrmic i la zona/part relativament junts. 

Finalment la convecció és un mètode de transferència que necessita un fluid per funcionar 

com per exemple: aigua, aire o oli. El seu gran avantatge és la facilitat en transport entre 

l’actuador tèrmic i la zona/part a regular. D’aquesta manera pots tenir separades les dues 

parts i instal·lar l’actuador tèrmic separat de la màquina o compartir-lo entre diferents 

zones/parts. El seu gran defecte és que en alguns casos és necessari una bomba de fluid i/o 

que el sistema sigui completament estanc. La bomba de fluid només és necessària quan 

vols augmentar la convecció de forma forçada o quant la convecció natural no és suficient 

per moure el fluid. D’altre manera només necessitem un sistema estanc: quan no volem que 

el fluid del sistema no afecti a altres sistemes, com l’aigua a un sistema elèctric; quan 

necessitem una pressió molt alta en el transport del fluid; o quan la sortida d’aquest fluid 

molesti l’ambient en un lloc on volem un ambient estable, com si es crea massa vent i 

deforma la xocolata quant encara no està sòlida. 
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A continuació es valoraran i descriuran diferents actuadors tèrmics, ja que aquests són els 

encarregats de baixar o pujar la temperatura a la temperatura objectiu. Entre tots aquests 

actuadors s’ha de distingir entre si són bidireccionals (escalfen i refreden) o només poden fer 

una sola funció. Un altre punt molt important és la massa/volum del sistema per saber on el 

podem posar i si necessita transferir la calor molt lluny o no.  A continuació en la Taula 6.3. 

es classifiquen les seves característiques així com  

 

Taula 6.3. Actuadors tèrmics: 

Nom i 

exemples 

Direccionalitat 

tèrmica 

Avantatges Inconvenients 

Escalfador 

elèctric per 

efecte 

joule 

Link 1 

Link 2 

Calor  Massa i volum relatiu a la 
potència molt reduït 

 Temps de resposta molt 
ràpida 

 Moltes formes possibles 

 Diferents materials 
disponibles: elàstic, rígid, 
... 

 Control de potència 
senzill i progressiu 

 Només permet escalfar 

 Transfereix calor només 
per conducció 

Escalfador 

elèctric per 

radiació 

Link 1 

Link 2 

Calor  Massa i volum relatiu a la 
potència reduït 

 Control de potència 
elèctric senzill i progressiu 

 Escalfador a distància 
sense contacte 

 Transfereix calor només 
per radiació 

 Escalfa només la 
superfície i pot crear 
diferencials de 
temperatura molt grans  

Bomba de 

calor 

Link 1 

Calor  Molt energèticament 
eficient 

 Massa i volum relatiu a la 
potència  elevat 

 Temps de resposta 
relativament lent 

 Regulació de potència 
complicat i en alguns 
casos només on/off 

 Sistema molt complicat 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_resistance_and_conductance
http://www.wellmanfurnaces.com/electricresistanceheaters.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_heater
http://www.glenro.com/radplane-rapidresp.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_pump
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Bomba de 

fred 

(link 

compartit 

amb 

bomba de 

calor) 

Fred  Molt energèticament 
eficient 

 Pot usar-se amb el circuit 
termodinàmic obert, fent 
la expansió en l’ambient 
(s’utilitza aire o nitrogen) 

 Massa i volum relatiu a la 
potència  elevat 

 Temps de resposta 
relativament lent 

 Regulació de potència 
complicat i en alguns 
casos només on/off 

 Sistema molt complicat 

Bomba de 

calor i fred 

(link 

compartit 

amb 

bomba de 

calor) 

Calor i Fred  Calor bidireccional 

 Molt energèticament 
eficient 

 Massa i volum relatiu a la 
potència  elevats 

 Temps de resposta 
relativament lent 

 Regulació de potència 
complicat i en alguns 
casos només on/off 

 Sistema molt complicat 

Placa 

Peltier 

Link 1 

Link 2 

Link 3, 4 

Calor i Fred  Massa i volum relatiu a la 
potència molt reduït 

 Calor bidireccional 

 Temps de resposta ràpida 

 Control de potència 
elèctric senzill i progressiu 

 Transfereix calor només 
per conducció 

 Eficiència per generar fred 
baixa 

 

Per complementar la taula, cal comentar que per fer servir la transferència de calor per 

convecció cal transformar la calor d’un actuador tèrmic, generalment un per conducció, amb 

un “radiador” o bé usar una bomba termodinàmica amb el circuit obert. 

 

6.14. Elements del prototip Comuns a la BCN3D+ 

 Estructura i sistema de posicionament: Aquest part de la impressora no és 

crític o diferenciador per a la xocolata i pot ser el mateix que en altres impressores 

3D FDM, per això només és modificat en cas de un requeriment imposats per 

altres sistemes. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Thermoelectric_cooling
http://pcbheaven.com/wikipages/The_Peltier_Thermo-Element/
http://uk.farnell.com/multicomp/mcpe1-12708ac-s/peltier-cooler-77-1w/dp/1639718
http://uk.farnell.com/multicomp/mcte1-19913l-s/peltier-cooler-200w/dp/1639732
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 Software: S’usa programari en codi obert ja creat per impressores 3D FDM, 

concretament s’usa el Marlin ja que només necessita alguna petita adaptació. 

 Electrònica: Aquesta és exactament la mateixa que per a la impressora BCN3D+. 

Només es modifica estructuralment per moure-la de posició ja que al treballar amb 

xocolata i menjar es vol evitar que hi vagi aigua o altres líquids. 
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7. Disseny detallat del prototip 

En aquest apartat es descriuen els càlculs, elements comercials necessaris i decisions de 

disseny fetes per al desenvolupament del prototip. L’ordre és en primer lloc els elements a 

no modificar o no usar, seguit pels que necessitin alguna modificació i acabant amb els 

elements completament dissenyats de nou. 

 

7.1. Cambra d’impressió 

No s’usa cap cambra d’impressió ja que amb una habitació climatitzada o instal·lant el 

prototip en una nevera és suficient per a fer proves de funcionament i simplifica la màquina 

de forma considerable. 

 

7.2. Llit d’impressió 

No cal controlar-lo tèrmicament ja que la diferència en la qualitat d’impressió és mínima 

sempre i quan la superfície sigui adequada. Com a superfície s’usa una làmina de plàstic 

sobre el vidre usat habitualment. 

 

7.3. Estructura i eixos 

Els punts que es canvien de la estructura de la BCN3D+ són les cantoneres superiors, afegir 

un topall en l’eix Y i retirar les plaques embellidores inferiors.  

Com que s’usa un tub massa gruixut per passar entre les barres superiors de la màquina es 

modifiquen els vèrtex superiors per a que el tub passi. Els nous vèrtex superiors es poden 

observar en la Figura 7.1. i el plànols estan en el Annex D. 
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Figura 7.1. Nou vèrtex superior de la BCN3D+. A la esquerra una foto d’un dels vèrtex, i a la 

dreta l’altre vèrtex. 

 

Al modificar l’electrònica tal i com s’explica en el apartat següent s’ha eliminat la peça que 

feia de topall en l’eix Y de la impressora. Per tant cal afegir un nou sistema de topall al eix Y. 

aquest es pot observar en la Figura 7.2.  

 

Figura 7.2. Nou topall instal·lat. Esquerra: Foto del topall. Dreta: Esquema de la instal·lació. 

 

Finalment les plaques de protecció inferior es retiren per facilitar la neteja i modificació del 

prototip. 
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7.4. Electrònica 

De l’electrònica només canvia la posició, i degut a aquest canvi, el cablejat també s’ha 

d’adaptar. Aquest canvi es realitza perquè es vol apartar la major part d’aquesta de les 

zones on es pugui embrutar o mullar. Com a característica secundària hi ha que al posar-la 

tota al exterior és molt fàcil de manipular les connexions. El nou disseny inclou totes les 

connexions de la BCN3D original. També es protegeix la zona de 230V de contactes 

possibles. A continuació en la Figura 7.3. es veu el nou mòdul per l’electrònica mentre que 

en l’Annex D s’inclou el plànols de conjunt, muntatge i de peces individuals. 

 

 

Figura 7.3.  
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7.5. Firmware 

Només es modifiquen valors de la configuració del control tèrmic i de l’extrusor. Tots els 

canvis realitzats estan explicats en l’Annex B. Els nous valors donats als punts modificats 

són explicats en detall en l’apartat on aquests afecten. Aquests punts es poden resumir en la 

llista següent: 

 Avanç del sistema extrusor 

 Control de temperatura 

 

7.6. Ventilació de capa refrigerada 

El sistema de ventilació de capa ha estat modificat per evitar haver de treballar amb 

temperatures ambientals molt baixes i ajudar en la solidificació de la xocolata. L’objectiu 

d’aquesta modificació és que l’aire de ventilació de capa sigui refrigerat. El mètode de 

refrigeració seleccionat és el de plaques Peltier ja que tal i com s’explica en l’apartat  6.13. 

és el mètode més fàcil, ràpid i poc costós d’implementar. Com a fluid refrigerant s’usa l’aire 

ambient degut a que el sistema és en llaç obert. Gràcies a aquestes característiques no hi 

ha problemes com: pèrdues de fluid, pre-filtració d’aquest o de disponibilitat. 

El nou sistema de ventilació de capa no pot estar completament instal·lat en el carro 

d’impressió ja que implica afegir una massa i volum massa gran. Degut a aquest problema 

és obligatori afegir un sistema de transport d’aire fred des de el sistema refrigerant a la 

sortida de l’aire de ventilació de capa. Aquest transport és efectuat amb un tub i la diferència 

de pressió generada per un sistema de ventiladors radials. 

La selecció del tub ha estat determinada per a el cost d’aquest, la seva flexibilitat i el 

diàmetre. El cost canvia de forma important si es pot usar el mateix tub per a més d’una 

funció, i en aquest cas el sistema de transport de fluid escalfador té unes necessitats molt 

similars amb el sistema present. Per aquesta raó s’usa el mateix tub en els dos cassos i 

degut a que el sistema de transport de fluid escalfador es més crític serà aquest el que 

acaba de determinar el tub a usar. 

Pel que fa al sistema de ventiladors radials s’usa un sistema modular on es poden anar 

afegint ventiladors en sèrie. D’aquesta manera és possible augmentar la pressió estàtica del 

sistema sense augmentar significativament el cabal màxim d’aquest. En la Equació 7.1. i 



Pág. 36  Memoria 

 

 

Equació 7.2. està representat el model aproximat l’efecte de canviar la quantitat de 

ventiladors en sèrie. 

Equació 7.1:                                                                         

Equació 7.2:                                           

Degut al comportament del sistema de ventiladors en sèrie és possible determinar el 

ventilador a usar per comparació amb el sistema de la BCN3D+ original. Això és degut a que 

el factor més important del sistema de ventilació de capa és el cabal d’aquest. Un cabal 

massa gran pot desplaçar el material fos dipositat, però a la vegada com  més gran és el 

cabal millor transmissió de calor entre el fluid refrigerant i el material dipositat. El model 

original usa un sistema de ventilació de capa que ha demostrat funcionar adequadament de 

manera que el ventilador usat té un cabal màxim suficient. En canvi degut a les diferències 

del sistema actual amb l’original les pèrdues de pressió són més grans en el nou sistema per 

tant el cabal final també serà diferent. Per aquesta raó s’usa el mateix model de ventilador 

que en la màquina original de forma que amb un sol ventilador s’obté una cabal inferior a la 

màquina original i és possible anar-lo augmentant afegint ventiladors fins a tenir el cabal 

desitjat.  

 S’ha decidit usar plaques Peltier per al refredament de l’aire. A l’observar les possibilitats 

comercials  s’ha observat que per sota dels 50W el preu es redueix molt poc, mentre que per 

sobre aquesta potència el preus es multipliquen. Així que per reduir costos i encara que no 

es refredi molt s’ha decidit usar una placa Peltier amb aproximadament una potència 

aproximada de 50W. Un cop seleccionada la placa cal adaptar la alimentació elèctrica de la 

font d’alimentació (12V) a les necessitats de la placa (8,8V i 8,5A). Per realitzar això s’usa 

una resistència elèctrica en sèrie  per reduir la tensió i regular la intensitat. Aplicant la llei de 

Ohm al circuit resultant, Figura 7.4, resulta una resistència de 0,376Ω i el valor comercial 

més pròxim es 0,33Ω. 

 

Figura 7.4. Esquema elèctric d’alimentació de la placa Peltier 
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En la Figura 7.5 es mostra el sistema encarregat d’impulsar i refredar l’aire que a través d’un 

tub alimenta la sortida d’aire de l’extrusor encarregada de distribuir l’aire fred. 

 

Figura 7.5. En la foto superior s’observa el primer prototip. Mentre que a la imatge inferior es 

mostra el model final. 

En la Figura 7.6 s’observa un esquema del funcionament del sistema refredador. El 

component crític és la placa Peltier que al alimentar-lo permet que la calor es mogui del 

radiador fred al calent. D’aquesta forma s’aconsegueix que l’aire que passa pel radiador fred 

baixi de temperatura. 
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Figura 7.6. Esquema de funcionament del sistema refredador. 

 

7.7. Actuador Xocolata 

Aquest sistema ha de desplaçar la xocolata del dipòsit a la punta extrusora. De tots els 

sistemes estudiats s’ha escollit el més senzill i econòmic ja que els preus es disparen molt 

en alguns casos i els altres mètodes són més complicats. El sistema seleccionat és la 

bomba peristàltica. 

Per escollir la bomba a comprar s’ha buscat un sistema comercial que és compatible amb 

els controladors de motors de la BCN3D+ així com un cabal adequat. Per la selecció del 

cabal màxim s’ha fet servir la impressió FDM normal com a referència.  

La bomba és de la sèrie 200 de la marca Williamson Manufacturing que es pot veure en la 

Figura 7.7 a continuació. Aquesta bomba, segons especificacions, permet fer el buit a la 

entrada de la bomba de forma que pot ser instal·lada en un punt entremig del sistema de 

transport de la xocolata. 

Placa Peltier 

Resistència elèctrica 

Calor 

Aire calent 

Aire ambient 

Aire fred 



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

material  Pág. 39 

 

 

 

 

Figura 7.7. Imatge de la bomba peristàltica de la sèrie 200 amb motor pas a pas de 

Williamson Manufacturing. 

Com que el transport de la xocolata i algunes parts de la bomba han d’estar a la temperatura 

adequada perquè la xocolata no es solidifiqui. És necessari usar algun sistema que permeti 

el líquid calefactant estar en contacte amb els elements necessaris. Per això s’ha dissenyat 

una caixa on part de la bomba peristàltica està en el interior i el motor està al exterior. 

Aquesta caixa també permet l’entrada i sortida del líquid escalfador de forma que passa a 

formar part del sistema de transport del líquid escalfador. També aquesta caixa permet 

l’entrada y sortida del tubs de transport de la xocolata sense que aquests  surtin del ambient 

controlat previst. En la Figura 7.8 es mostra una foto de la primera versió de la caixa mentre 

que a la Figura 7.9 es veu la estructura de la caixa amb el components crítics adjunts. 

 

Figura 7.8. Primera versió de la Caixa isotèrmica. 
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Figura 7.9. Caixa isotèrmica per a la bomba peristàltica. Vista exterior en la part superior i 

vista seccionada en la part inferior. 

 

7.8. Dipòsit Xocolata líquida 

El disseny del dipòsit consta de dues parts, en la part inicial s’ha dissenyat el dipòsit més 

senzill possible per poder fer proves el més aviat millot, mentre que en la segona part s’ha 

automatitzat part del sistema per a no necessitar una supervisió constant. El dipòsit simple 

consta de dos recipients un dins de l’altre on el contenidor interior conté la xocolata mentre 

l’exterior conté aigua a temperatura constant. Degut a que el dipòsit no ha de moure’s ni ser 

especialment flexible, es pot usar l’aigua com a fluid escalfador del dipòsit de xocolata. Això 

permet que el dipòsit mantingui molt bé la temperatura sempre que el sistema escalfador 

estigui ben regulat.  

Bomba peristàltica 

Motor 

Entrada/sortida 

Xocolata i aire calent 
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Com a sistema escalfador regulable s’usa un escalfador d’aquari per el seu preu, regulació i 

accessibilitat. En aquest cas s’usa un model de 50W recuperat, ja que  segons les 

recomanacions per a aquaris diuen que és suficient per a 50l i en aquest cas s’usa menys 

aigua. Aquest escalfador també ha de tenir la possibilitat de ser regulat fins al 32ºC ja que és 

la temperatura màxima recomanada per a mantenir la xocolata fosa i que solidifiqui 

adequadament. 

El segon disseny afegeix una sèrie de característiques per ajudar al un us continuat del 

dipòsit sense supervisió constant. Per això primer afegeix un agitador de l’aigua perquè tota 

l’aigua estigui a una temperatura més similar. I en segon lloc un mesclador de la xocolata 

que ajudi a que aquesta es mantingui en condicions òptimes per ser absorbida per el tub de 

sortida de xocolata. Finalment en aquesta sortida si afegeix un adaptador que uneix la 

entrada i sortida d’aire calent per al transport de la xocolata i el tub de la xocolata de sortida 

del dipòsit. En la Figura 7.10. es veu el sistema del dipòsit de xocolata líquida complet, 

mentre que en l’annex C i D hi ha els plans i les fitxes tècniques. 

 

 

Figura 7.10. Dipòsit de xocolata Final.  
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Dipòsit intern de 
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7.9. Sistema escalfador 

El sistema escalfador consta dels elements necessaris per controlar la temperatura de 

sortida d’un fluid a una temperatura determinada amb un cabal regulable. En primer lloc el 

fluid a usar és l’aire ja que és el més simple de usar tot i tenir una calor específica molt 

baixa. Aquest últim problema és pot solucionar simplement usant un cabal més gran de 

forma que la massa d’aire usada augmenta. Ja que no es coneixen les característiques del 

sistema final cal que aquest sistema sigui molt flexible. Les diferents possibilitats són: circuit 

d’aire obert, circuit d’aire tancat, diferent quantitat de ventiladors, diferents configuracions 

geomètriques i entrada d’aire extra per pujar la pressió de tot el sistema. 

Per aconseguir els objectius plantejats s’ha decidit que el sistema està format per diferents 

mòduls. Aquests  mòduls són: entrada d’aire, sortida d’aire, entrada aire extra, mòdul amb 

ventilador, radiador escalfador i  adaptador de canvi de geometria. A continuació en la 

Figura 7.11. hi ha una vista externa del sistema escalfador on es veuen diferenciats 

diferents mòduls, en canvi el la Figura 7.12. hi ha un esquema on es marquen els diferents 

mòduls. 

 

Figura 7.11. Superior: Vista exterior del sistema escalfador. Inferior: Foto del sistema usat 

en el prototip. 
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Figura 7.12. Esquema de funcionament intern del sistema escalfador. 

Els dos primer mòduls tenen la funció de adaptar l’entrada i sortida de l’aire a la secció 

usada per al sistema escalfador. El tercer mòdul té un us opcional ja que només té sentit 

usar-lo en el cas de que el sistema d’aire calent sigui tancat però amb pèrdues. Això és 

degut a que la  seva funció és augmentar la pressió mitjana del sistema de forma que treballi 

sempre amb pressió positiva obligant les fuites a ser sempre cap a l’exterior i no al revés. 

Per simplicitat de disseny s’ha decidit usar un del ventilador estàndard de la impressora 

BCN3D+ concretament el que té una pressió estàtica més gran amb la referència ..... 

EL mòdul ventilador simplement és una secció de l’escalfador amb un ventilador a l’interior. 

La seva funció és moure l’aire i en funció del número de mòduls, augmentar la pressió i el 

cabal del sistema. S’ha escollit un ventilador de dimensions adequades (60x60mm) amb 

més pressió estàtica a un preu raonable. La seva fitxa tècnica està en l’Annex C. 

El mòdul central és el que conté un radiador amb una resistència escalfadora, d’aquesta 

forma es transmet calor al aire que circula per l’interior d’aquest mòdul. El radiador ha estat 

re-usat de forma que no hi ha hagut necessitat de seleccionar-lo més que per 

característiques geomètriques i de potència. Ja que el radiador era el sistema refrigeració 

d’un chip de 60-90 W, si la resistència de l’escalfador és menys potent, les característiques 

d’aquest seran suficients. La selecció de la resistència escalfador s’ha decidit a través de la 

potència màxima desitjada, ja que aquesta després es pot regular, i la seva forma 

Sortida Aire controlat 

tèrmicament 

Entrada Aire controlat 

tèrmicament 
Entrada aire extra 

Ventiladors 

Resistència  elèctrica i 

radiador 
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d’alimentació. Per a determinar la potència d’aquesta es necessari fer un model tèrmic del 

sistema. Degut a que hi ha molts paràmetres no determinables, inicialment s’usa un  model 

molt simplificat i aproximat en el qual s’ignoren coses com les pèrdues per conducció i 

radiació i es considera que el sistema treballa en llaç obert. En la Equació 7.3. es mostra el 

balanç tèrmic del aire: 

Equació 7.3:                                                              

Els components de l’Equació 7.3. no són tots coneguts o determinats així que s’usen valors 

aproximats o en el pitjor cas depenen de cada variable. En primer lloc        (diferència de 

temperatura d l’aire entre l’entrada i la sortida) cal considerar que no s’usarà la màquina en 

ambient més fred de 15ºC i la temperatura màxima desitjada es 40ºC que es quan la 

xocolata està el més fluida sense cremar-se. El valor    representa el calor específic de l’aire 

que es pot aproximar a 1,2 kJ/(m3·K).  El cabal d’aire es pot aproximar en el pitjor dels casos 

amb el valor del cabal màxim dels ventiladors, en aquest cas 0,3 m3/s. I com que és millor 

estudiar el pitjor cas també es considera l’ús de un sol ventilador amb una potència de 18,5 

W. Aïllant             , potència elèctrica de la resistència, en la Equació 7.3 es pot obtenir el 

valor de la resistència màxima recomanada, de 8,9kW. Aquest valor és massa gran ja que 

no considera les pèrdues de pressió que canvien el cabal d’aire. 

Com que aquesta és molt alta i no deixa marge de treball per al radiador al final s’usa una 

resistència de potència al voltant de 50W que junt amb la possibilitat de treballar en llaç 

tancat s’espera que sigui suficient. Com que l’alimentació elèctrica és de 12V al ser 

compartida amb la BCN3D+ amb la llei de Ohm es pot determinar el valor aproximat de la 

resistència. Com que el valor de les resistències comercials més barates són concretes 

s’usa la resistència superior més pròxima al valor desitjat. En aquest cas s’usa una 

resistència de 3,3Ω. 

Finalment el mòdul adaptador de canvi de geometria simplement serveix per poder usar una 

estructura del sistema escalfador més còmode a l’hora d’instal·lar els tub de sortida i 

entrada. 

Tots els plans estan en l’Annex D mentre que les fitxes tècniques dels elements comercials 

estan en l’Annex C. 
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7.10. Transport de xocolata i fluid escalfador 

Pel transport de la xocolata s’usa un tub i la diferència de pressió generada pel sistema 

actuador sobre la xocolata. aquest tub ha estat inicialment seleccionat per la seva 

compatibilitat amb els aliments. Però per al transport de xocolata líquida no ni ha prou amb 

aquestes consideracions. Una consideració molt important és la de mantenir el tub calent 

perquè la xocolata no es solidifiqui. Per a aconseguir això cal mantenir l’entorn del tub de 

xocolata a una temperatura constant.  

Per a aconseguir aquest control tèrmic s’usa l’aire calent controlat que surt del sistema 

escalfador i es condueix per un tub per on també s’hi fa passar el tub de la xocolata. Degut a 

que l’aire tot i tenir una velocitat molt alta va perdent temperatura s’usa un segon tub més 

exterior per on l’aire calent torna un cop arribat al final del circuit. L’estructura d’aquest 

sistema es pot observar en la Figura 7.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.13. Estructura del conjunt de tubs. 

Ja que no hi ha forma fàcil d’interconnectar aquest sistema de triple tub s’ha dissenyat un 

sistema d’acoblament entre els tubs i altres elements. Aquestes unions s’usen en l’entrada 

de la punta extrusora, entrada i sortida de la bomba peristàltica, sortida del dipòsit de 

xocolata líquida i en la sortida de la bomba de cargol. També es dissenya un adaptador per 

al tub d’aire petit ja que aquest s0isa per quant els flux d’aire d’anada i tornada s’ha de 

separar. Aquest segon adaptador s’usa per a l’entrada i sortida del sistema escalfador d’aire 

i per la sortida d’aire fred del sistema de ventilació de capa ja que tenen la mateixa funció i 

així s’estalvien dissenys redundants. 

Tub xocolata 

Aire més fred (retorna 

després d’arribar a la 

punta extrusora) 

Aire més calent (surt 
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7.11. Punta extrusora 

La punta extrusora s’ha dissenyat partint del punt que es crea tot el carro d’impressió de 

nou. Aquest carro ha de complir diferents objectius: subjectar una punta extrusora unida al 

tub d’alimentació de xocolata, interconnectar el tub d’aire calent interior amb l’exterior, 

mantenir la punta extrusora i el tub de xocolata a la temperatura adequada i acoblar-se 

adequadament amb el sistema d’eixos de la BCN3D+. El carro d’impressió també té una 

funció secundaria d’aguantar la sortida d’aire de ventilació de la capa. En la Figura 7.14. 

s’observa aquest sistema, i a continuació en la Figura 7.15. es mostra un esquema on es 

veuen les parts principals del carro. 

  

Figura 7.14. Vista exterior de la punta extrusora. 
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Figura 7.15. Esquema de la punta extrusora. 

En el que és la punta extrusora pròpiament dita s’ha decidit usar puntes de dosificació 

estàndard amb el sistema Luer Lock. D’aquesta manera es poden provar moltes puntes 

diferents de diferents materials, formes i diàmetres de sortida. 

Per acoblar la punta extrusora al tub s’usa un adaptador comercial ja que és el més ràpid i 

senzill. Degut a que tot i això la punta no queda subjectada amb el carro, cal afegir un 

sistema en el que una brida agafi el tub i l’adaptador a la resta del carro d’impressió. 

El cos principal del carro està format per una placa on la resta d’elements estan subjectats. 

Entre aquests  hi ha la unió amb el ventilador de capa i la zona d’aire tèrmicament controlat. 

Aquest segon subsistema condueix l’aire calent controlat perquè aquest passi de el tub 

interior al tub exterior tot mantenint calent el tros final del tub i la punta extrusora. Així 

s’eviten possibles embussos en la part final del sistema extrusor. 

En l’Annex D hi ha els plànols del conjunt, muntatge i de les peces individuals.  

  

Tub xocolata 

Aire calent 

Sortida de xocolata 

Aire Fred 
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8. Proves de funcionament 

Les proves realitzades han constat de dues parts. En la primera part s’ha volgut comprovar 

que la xocolata vagi del dipòsit a la punta extrusora. I en segon lloc s’ha provat d’executar un 

codi màquina senzill. En la Figura 8.1 es mostra una foto del prototip utilitzat per a realitzar 

les proves. 

 

Figura 8.1. Instal·lació del prototip. 

Els resultats de la primera prova demostren que la xocolata es desplaça des del dipòsit al la 

punta extrusora, encara que aquest  procés és molt lent. Com més líquida és la xocolata 

millor es comporta el sistema. 

En segon lloc al realitzar les proves s’han detectat bastants problemes. En la Figura 8.2 es 

mostra unes fotos dels resultats obtinguts.  
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Figura 8.2. Fotos dels resultats de les proves d’impressió. 

 

En la següent llista s’expliquen els problemes detectats i les seves causes: 

 La Xocolata perd el temperat i no solidifica: Per a que la xocolata flueixi bé cal 

superar la temperatura màxima recomanada (35ºC) en l’escalfador d’aire, i al 

passar-se de temperatura la xocolata perd el temperat 

 Cabal no controlat: Les causes més provables són: La bomba peristàltica que té 

un cabal polsant  i el tub de la xocolata des de la bomba a la punta extrusora és 

elàstic i no té un volum constant. 

Durant les proves també s’ha detectat un problema  per l’ús habitual del sistema. El 

problema ha estat que el tubs de la xocolata es taponaven i era molt complicat de 

solucionar. Les causes d’aquest problema venen de que per netejar els tubs és molt fàcil 

usar aigua calenta, però si aquesta no es retira del tot la xocolata reacciona amb l’aigua 

creant grumolls que bloquegen el tub. 
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9. Valoració econòmica 

Aquest projecte ha representat un primer pas per a la comercialització del resultat com a 

complement de les impressores que ja es comercialitzen a RepRapBCN. En aquest sentit 

per garantir-ne l’acceptació de totes les parts cal verificar-ne la viabilitat tècnica, social, 

econòmica i ambiental. 

Per tal de verificar la viabilitat tècnica es construeix un prototip dins el marc d’aquest projecte 

que permetrà verificar-ne la viabilitat del disseny i del procés de construcció. 

Per a quantificar l’impacte social que el producte pot arribar a tenir es fa una estimació dels 

clients potencials que pot tenir basant-se en dades de vendes i post venda de RepRapBCN i 

dels beneficis que suposaria per als seus usuaris. 

Un cop conegut l’impacte ambiental del producte i sabuts el nombre de clients potencials del 

extrusor, es realitza un estudi dels costos de producció dels components per, seguidament, 

realitzar un estudi econòmic per conèixer si el projecte és rentable al final de la seva durada 

que s’estableix en 2 anys. 

Finalment, es realitza un estudi ambiental quantificant de manera resumida els residus que  

es produiran durant el projecte sense oblidar els generats durant el procés de disseny i 

fabricació. 

9.1. Impacte social 

Per a avaluar correctament aquest punt és necessari conèixer el volum d’impressores 3D 

domèstiques que es venen o fabriquen actualment. Per fer una estimació prudent però 

realista, es considerarà el volum de clients que es té a RepRapBCN. Es decideix d’aquesta 

manera ja que aquests clients seran els primers i més susceptibles d’utilitzar el producte que 

en aquest projecte s’estudia. A més, degut al creixement exponencial de la demanda 

d’aquestes màquines i a l’enorme varietat que existeix no es tenen dades fiables d’usuaris 

totals ni dels que adquireixen noves màquines a nivell estatal o mundial. 

En els últims mesos a RepRapBCN es facturen unes 50 màquines mensualment. En un 

primer moment i just en els inicis de la comercialització de la màquina que s’ha utilitzat com 

a base, la BCN3D+, es va estimar unes vendes inicials de 3 unitats mensuals i un increment 

de 1-2 unitats mensuals. 
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 Sembla correcte començar amb un 6% de les vendes amb el nou component i, tot i que és 

d’hora per preveure’n l’acceptació del públic, es fa la hipòtesi que en un any s’arribarà al 

40% de les vendes de RepRapBCN. Això caldrà tenir-ho en compte a l’hora de fer la 

viabilitat econòmica. 

Es creu així ja que es potenciarà la seva venda per el seu us per professionals de la 

pastisseria i hostaleria. Ja que permet la impressió de grans volums i de forma continua 

sense xeringues difícils d’emplenar. 

D’aquesta manera i suposant un bon funcionament del mecanisme es creu que el producte 

rebrà una bona acceptació per part del públic i donarà per tant un bon impacte a la societat. 

9.2. Costos de disseny 

Per als costos en el disseny s’ha de tenir en compte el sou d’un enginyer industrial en 

qualitat de tècnic sènior que realitzarà les tasques de gestió i control a alt nivell, un enginyer 

industrial en qualitat de tècnic júnior que realitzarà el seguiment i un becari que realitzarà el 

desenvolupament del projecte. Es té en compte també el maquinari utilitzat però se’n 

menysprearà les llicències de software pel seu baix cost imputable a aquest projecte tenint 

en compte tots els projectes que es realitzen a la Fundació CIM. 

Les hores de durada de la realització d’aquest projecte s’han fixat en 540, que és la durada 

orientativa del Projecte Final de Carrera. A més s’ha sumat les tasques de gestió i control i 

de seguiment fixades en 8 i 54 hores respectivament. Els sous que s’han tingut en compte 

corresponen als trobats en les plantilles d’estimació de costos de la Fundació CIM. 

Pel que fa al maquinari utilitzat, s’ha fet ús d’una computadora la qual es considera que té 

una vida útil de 3 anys. Considerant que de mitjana l’any laboral a la Fundació CIM té unes 

1460 hores, s’imputa a aquest projecte el 12,3 % del cost de la computadora. 

Pel que fa a la despesa energètica es comptabilitzen potències de 325 [W] de computadora i 

pantalla i 120 [W] per a la il·luminació. A més es suma un 30 % corresponent a la calefacció 

durant els mesos d’hivern. En total es comptabilitza per al projecte una despesa energètica 

de 300 [KWh] amb un cost de 0,18 [euros/KWh]. 
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Taula 9.1. Estimació de costos del disseny: 

 

Concepte 
 

Quantitat 
 

Magnitud 
 

Cost unitari 
 

Cost total 

 

Tècnic 
Sènior 

 

8 
 

Hores 
 

25 €/hora 
 

200 € 

 

Tècnic Júnior 
 

54 
 

Hores 
 

16,8 €/hora 
 

907,2 € 

 

Becari 
 

540 
 

Hores 
 

7,15 €/hora 
 

3.861 € 

 

Maquinari 
 

12,3 
 

Percentatge 
 

2.400 € 
 

295,2 € 

 

Energia 
 

300 
 

KWh 
 

0,18 €/KWh 
 

54 € 

TOTAL 
 

5.317,4 € 

 

 

9.3. Costos de Fabricació 

A continuació es mostra els valors dels costos de fabricació que s’han generat en la 

fabricació del prototip, Taula 9.2: 

 
 

Concepte 
 

Quantitat 
 

Magnitud 
 

Cost unitari 
 

Cost total 

 

Placa Peltier 
 

1 unitats 45 € 

 

45 € 

 

Ventilador axial 60mm 
 

2 
 

unitats 
 

20 € 
 

40 € 

 

Ventilador radial 40mm 

 

2 

 

unitats 

 

5 € 

 

10 € 
 

Tub flexible 25mm 
 

1 

 

unitats 

 

30 € 

 

30 € 

 

Tub flexible 40m 
 

1 
 

unitats 
 

14 € 
 

14 € 

 

Moto reductor auxiliar 
 

2 
 

unitats 
 

16 € 
 

32 € 

 

Resistència elèctrica 
 

1 
 

unitats 
 

1,97 € 
 

1,97 € 
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Bomba peristàltica 

 

1 
 

unitats 
 

80 € 
 

80 € 

 

Cargoleria 

normalitzada 

 

264 

 

unitats 

 

0,05 € 

 

13,2 € 

 

Impressió peces 
(material) 

 

2 
 

unitats 
 

25 € 
 

50 € 

 

Impressió peces 
(energia i manteniment) 

 

250 
 

hores 
 

0,56 €/hora 
 

140 € 

TOTAL 
 

456,17 

 

S’ha de tenir en compte que els costos de fabricació recollits a la Taula 9.2 són estimacions i 

corresponen a la fabricació d’un sol prototip, la qual cosa sempre encareix el preu dels 

components.  

 

9.4. Viabilitat econòmica 

En aquest apartat es realitza l’estudi que permet conèixer la inversió necessària, la dimensió 

del projecte, el període de retorn així com els costos associats a conceptes de costos fixes i 

variables de cada període. A continuació s’expliquen les directrius que s’han marcat per 

realitzar l’estudi. 

Les vendes comencen en 3 unitats mensuals que representen el 6 % de les màquines que 

s’estan venent actualment a RepRapBCN. Es fixa un ritme de creixement de 0,5 màquines 

mensuals el primer any i d’una màquina al mes el segon any. Es decideix mantenir aquest 

creixement fins a les 10 màquines mensuals, moment en el que s’estabilitza i mantenir-les 

fins el final del projecte als 2 anys. Es creu que aquest ritme pot representar bé el 

comportament del mercat lligat a un bon funcionament del producte i és prudent alhora de 

limitar les vendes al 20 % de les vendes de màquines. 

L’estructura requerida com la maquinària, lloguer d’espai, costos de gestió, amortització de 

maquinària i els altres costos indirectes necessaris per a la producció i el manteniment de 

l’activitat són competència de la Fundació CIM. En aquest sentit, en els projectes de la 

Fundació es considera una partida anomenada Corporate que representa un percentatge 



Pág. 54  Memoria 

 

 

del cost de cada projecte o dels beneficis abans d’impostos que produeix. Aquest serveix 

per cobrir aquestes despeses i en el projecte actual el Corporate s’ha fixat en un 10 %. 

Els costos fixos de producció consistiran en la beca d’un estudiant que realitzarà les tasques 

d’assemblatge dels components en kits o bé en productes ja muntats i així com 

l’aprovisionament de tots els materials. Per això serà necessària mitja jornada el primer any i 

jornada completa el segon any de projecte. 

La inversió inicial necessària consistirà tan sols de costos de disseny i de fabricació del 

prototip, doncs la Fundació ja disposa de l’estructura necessària per a l’activitat. 

A la Taula 9.3 es mostren els principals indicadors econòmics així com un resum dels costos 

fixos, variables i inversions que s’ha explicat anteriorment. En resulta un VAN (Valor Actual 

Net) de 1.859,83 € i una TIR (Taxa Interna de Retorn) del 14,3 % i un període de retorn de 3 

anys. Tot això amb un projecte de dimensió continguda, 6.090,74  €, són dades atractives 

per tirar endavant el projecte dins la Fundació CIM. 
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Taula 9.3. Indicadors econòmics: 

 

Any Any 0 Any 1 Any 2 

Unitats venudes 0 40 120 
Fons invertits 

Costos del disseny 5.317,40 € 
  Costos de fabricació 456,17 € 
  Corporate 577,36 € -316,53 € -973,75 € 

Fons generats 

Costos fixos 
 

3.850,00 € 7.700,00 € 

Costos variables 
 

6.378,13 € 15.368,75 € 

Vendes 
 

9.810,00 € 20.980,00 € 

 
BAI 

 
4.165,35 € 11.737,50 € 

Impostos (30%) 
 

649,60 € 1.821,25 € 

BDI 
 

1.515,74 € 4.216,25 € 

Amortitzacions/ Corporate 
 

316,53 € 973,75 € 

 
Moviment de flux -6.350,93 € 1.515,74 € 4.216,25 € 

Moviment de flux acumulat -6.350,93 € -4.835,19 € -618,53 € 

 
VAN (i=5%) 1.859,83 € 

 TIR 14,30% 

Payback 3r any 
 

Taula 9.3. Indicadors de viabilitat econòmica. 
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10. Impacte ambiental 
L’avaluació d’impacte ambiental del projecte està regulada per la llei espanyola 21/2013 de 9 

de desembre [9]. Aquesta defineix aquest procés com:  

 

“La evaluación ambiental resulta indispensable para la protección del medio ambiente. 

Facilita la incorporación de los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones 

estratégicas, a través de la evaluación de los planes y programas. Y a través de la 

evaluación de proyectos, garantiza una adecuada prevención de los impactos ambientales 

concretos que se puedan generar, al tiempo que establece mecanismos eficaces de 

corrección o compensación.  

La evaluación ambiental es un instrumento plenamente consolidado que acompaña al 

desarrollo, asegurando que éste sea sostenible e integrador.”  

A continuació es descriuen les accions i les decisions que s’han près durant el projecte per 

tal de complir amb la normativa. Es tracta, tant durant la fase de disseny com durant la 

producció, de controlar el nivell de consums com la gestió dels residus. 

 

10.1. Fase de disseny 

 

Durant la fase de disseny s’ha seguit una rigorosa política d’estalvi energètic. A la Fundació, 

on s’ha realitzat bona part d’aquesta fase, s’han seguit les recomanacions d’estalvi energètic 

que recomana la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) dins el marc d’estalvi 

d’energia de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). En aquest sentit s’ha utilitzat en 

la mesura del possible, la llum natural abans d’utilitzar l’artificial, s’ha apagat sempre 

l’ordinador i la pantalla abans de marxar, s’ha fet un ús raonable dels sistemes de calefacció 

i refrigeració entre d’altres.  

Al domicili particular, on s’ha realitzat en menor mesura el projecte, també s’ha seguit la 

mateixa política pel que fa a l’estalvi energètic. A part, al realitzar tasques menys exigents 

per a la computadora, s’ha configurat aquesta en mode de baix consum de manera que 

estalvií el màxim d’energia.  

Pel que fa als residus generats, s’ha utilitzat en la mesura del que ha estat possible materials 

reciclats i/o reciclables. En el cas del paper, se n’ha utilitzat de reciclat i s’ha intentat evitar 

impressions innecessàries. Un cop utilitzats, tant el paper com els residus que s’han pogut 

generar com ferritja o olis i refrigerants, s’ha classificat i s’ha abocat al contenidor pertinent 

per a ser reciclat o recollit per la empresa gestora de residus. 
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10.2. Fase de implementació i proves 

 

Durant la implementació del projecte es genera, a més gran escala, els residus generats 

durant la fase de disseny per a la fabricació del prototip. La ferritja, els olis i els refrigerants 

generats pel procés i per les màquines s’emmagatzemen en uns contenidors adequats per a 

cada cas i una empresa gestora de residus els recull per realitzar-ne el tractament pertinent.  

El material sobrant, peces defectuoses o trencades podran ser reciclades en gran mesura ja 

que la major part dels components del producte són reciclables, a més no s’aplica cap 

tractament que n’impedeixi el reciclatge. Aquests materials doncs, podran ser classificats en 

els contenidors utilitzats ja per a la ferritja d’aquest procés o d’altres que es portin a terme a 

la Fundació.  

Tot el procés productiu segueix la normativa ISO corresponent per tal d’assegurar la 

correcta i segura utilització de les màquines i que els residus són tractats correctament. 
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Conclusions 

El desenvolupament d’aquest projecte permet demostrar que l’ impressió 3D de xocolata és 

possible encara que queden possibilitats de millora. El producte desenvolupat no està 

suficient evolucionat per tenir un ús comercial, però la tecnologia empleada demostra que és 

possible assolir bons resultats de forma senzilla i econòmica. Resumint, aquest projecte 

obre el camí a la creació d’un sistema comercial. 

Aquest projecte també obre la possibilitat a la impressió 3D d’aliments de forma continua i 

no només amb un dipòsit molt limitat, com la majoria dels productes comercials existents. 

Específicament l’ús d’una bomba peristàltica obre la possibilitats de treballar amb molts 

materials, aliments per exemple, amb un cost molt reduït, ja que segurament és el tipus de 

bomba més econòmic. 

 

Possibles línies de millora 

Els punts més importants que afectarien a un millor comportament de l’impressora són 

bàsicament per aconseguir un control del cabal de la xocolata més exacte i assegurar que la 

xocolata es manté temperada. 

Per aconseguir millorar el control del cabal es podrien realitzar alguna de les següents 

modificacions, soles o acompanyades: 

 Substituir el tub de la xocolata de la bomba a la punta extrusora per un de més 

rígid. 

 Canviar la bomba per una bomba amb un cabal no polsant. 

 Corregir el pols del cabal de la bomba compensant amb el software 

 Acostar al màxim la bomba a la punta extrusora 

En canvi per a millorar el control de la temperatura del tub de xocolata la millor opció seria 

canviar de líquid escalfador de aire a aigua. D’aquesta forma s’aconseguiria una 

temperatura molt més constant i un volum dels tubs menor. I en cas de voler continuar usant 

aire seria necessari realitzar un disseny nou per el sistema escalfador i impulsor del aire. 
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