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Resum 

Aquest PFC tracta del procés que es duu a terme per a dissenyar un capçal per al model 

d’impressora 3D BCN3D+. Aquest capçal ha de ser capaç d’imprimir en 5 colors i/o 5 

materials diferents. Ara mateix aquesta impressora no té aquesta opció. 

En aquest treball es podrà trobar l’evolució que ha anat patint el disseny des dels inicis fins 

al disseny definitiu, de tal manera que el lector pugui veure les incidències i les diferents 

solucions que l’autor d’aquest treball ha trobat. 

El model CAD del disseny final també està inclòs en format digital realitzat amb el programa 

de disseny SolidWorks. També s’inclouen els plànols tant de les peces individuals, els 

subconjunts i el muntatge general. 

Per tal de validar certs aspectes del disseny s’ha utilitzat també l’extensió SolidWorks 

Simulator per veure mitjançant mètodes numèrics les tensions de certes peces sotmeses a 

grans esforços dins el disseny. També s’ha comprovat les deformacions que els actuadors 

generen sobre les peces i com afecta a la posició del broquet d’impressió. El resultat ha 

estat que el broquet es desplaça degut a la deformació de les peces però aquest 

desplaçament és acceptable i no afecta de manera significativa la qualitat d’impressió.  

El disseny presentat ha resultat capaç de realitzar impressions i s’han fet proves amb peces 

d’un i dos colors amb resultats satisfactoris. Amb un correcte ajustament de les peces i la 

implementació d’algunes millores sembla que aquest disseny podria arribar a imprimir amb 

èxit peces de diferents materials i/o colors. 
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1. Glossari 

ABS Acrilonitril butadiè estirè. 

Bowden (Sistema) Mecanisme que mitjançant un eix accionat per un motor pas a pas i 

engranatges arrossega a través d’una entalla el filament del material que es vol imprimir fins 

al Hot block del Hot End. 

CAD Computer Aided Design. 

Extrusor motor que empeny el filament de plàstic cap al “Hot End”. 

FFF Fabricació per filament fos. 

FilaFLEX Elastòmer termoplàstic amb base de poliuretà 

Heat break unió entre el “heat sink” i el “Hot block” la qual atura parcialment la difusió de 

calor. 

Heat sink aletes dissipadores de calor. 

HIPS (High impact Polystyrene) és un termoplàstic obtingut por polimerització d’alta 

resistència al impacte. 

Hot block bloc d’alumini que és escalfat per tal de fondre el filament de plàstic. 

Hot End conjunt de peces encarregades de fondre i dipositar el filament de plàstic de 

manera contínua. 

Nozzle Broquet disponible en diferents diàmetres que diposita el plàstic fos en capes per a 

formar la peça final. 

PETG tereftalat de polietilè, és un tipus de plàstic molt fet servir en envasos de begudes i 

tèxtils. 

PLA Àcid Polilàctic. 

RepRap Replicating Rapid Prototyper. 

SLS Selective Laser Sintering. 

STL Standard Tessellation Language, format d’arxiu estàndard emprat en el modelat 3D que 

utilitza una sèries de triangles per representar els objectes 3D. 
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Fig. 1.1 Reproducció d’un cor amb sinteritzat per laser selectiu i amb FFF  

 

2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

L’origen del projecte s’emmarca en la col·laboració de la Fundació CIM amb l’hospital Sant 

Joan de Déu. La intenció és que les imatges dels òrgans d’un pacient que són obtingudes 

amb tecnologies de diagnosi puguin ser transformades en un arxiu CAD i finalment ser 

impreses en 3D per tenir una reproducció física dels òrgans del pacient. Tenir aquests 

elements físics permet facilitar el diagnòstic i la planificació preparatòria d’operacions 

quirúrgiques. També pot prendre molta importància en la fabricació de pròtesis i implants. 

Les necessitats d’aquests prototips requereixen d’uns 5-6 colors i/o materials diferents però 

la tecnologia actual per realitzar peces d’aquestes característiques és molt cara. Aquest 

projecte neix de la necessitat de produir peces d’aquestes característiques al menor preu 

possible per tal de poder estendre aquesta tecnologia al major nombre de pacients possible.  
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2.2. Motivació 

La impressió 3D ha irromput amb força aquests últims anys tant en el món domèstic com 

industrial oferint solucions efectives i econòmiques a problemes que abans de l’arribada 

d’aquesta tecnologia tenien una solució molt més costosa en termes de cost i d’esforç. 

El prototipatge ràpid és una tècnica que té un gran potencial alhora d’accelerar l’evolució de 

projectes industrials minimitzen l’esforç a l’hora de realitzar prototips ja que la capacitat de 

reproduir materialment un disseny digital evita la fabricació de motlles o la mecanització de 

materials per arribar a la forma desitjada. 

El sistema FFF aporta una gran flexibilitat a l’hora d’explorar alternatives al disseny original a 

un cost molt baix a causa del preu dels materials d’impressió més comuns. Això fa que el 

projecte evolucioni molt ràpidament. 

També ha estat una motivació el fet de poder col·laborar amb un projecte que té com 

objectiu potenciar l’àmbit sociosanitari rebaixant el preu d’un servei que pot ser de gran 

ajuda tant pels metges com pels pacients i que ara mateix no està a l’abast de tothom pel 

seu preu. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu d’aquest projecte és aconseguir un capçal funcional amb capacitat d’imprimir 

peces de certa qualitat amb el màxim de colors possible i que els elements emprats siguin 

en la mesura que es pugui els ja presents a la BCN3D+ i peces impreses. Per tal de rebaixar 

al màxim el preu del capçal. 

Aquest capçal hauria de poder-se muntar en una impressora BCN3D+ sense haver de 

realitzar modificacions majors. També hauria d’ocupar el menys espai possible per tal  de 

maximitzar el volum imprimible. 

Com a punt de partida del disseny s’agafa de model  per en Carles Vives Avellana on ja feia 

una proposta de sistema multicolor mitjançant un plat revòlver per a imprimir les peces tot i 

que el disseny d’aquest treball aviat es diferencia de l’altre.  

3.2. Abast del projecte 

L’abast del projecte constarà des de l’inici del disseny, fins a la finalització d’aquest passant 

pel muntatge del prototip i el seu ús per a poder imprimir peces de diversos colors. Es crearà 

un quadern de bitàcola perquè quedi registrat tot el procés del disseny. Es crearan plànols 

de totes les peces creades, dels muntatges dels conjunts i del capçal complet. 

També es presentaran els càlculs associats a dimensionar el disseny realitzat tant les peces 

com els seus accionaments. Per últim es presentarà el pressupost final del disseny del 

capçal.  
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Fig. 4.1 Diamond Hot End  i exemples d’impressió 

 

4. Estat del art 

A mesura que s’han anat assentant les impressores 3D fora de l’àmbit industrial se’ls hi ha 

anat demanant noves prestacions, una d’elles és la possibilitat d’imprimir una mateixa peça 

en diferents colors i/o materials. 

Aquests requeriments s’han resolt a grans trets amb dues tècniques diferents. 

 Barreja de colors  

 Múltiples nozzles 

A continuació veurem en què consisteixen aquestes dues tecnologies. 

4.1. Barreja de colors 

4.1.1. Diamond Hot End  

L’empresa danesa Reprap.me va proposar el projecte per començar a produir el Diammond 

Hot End el 2015 [1]. Consisteix en 3 heat sinks (veure annex D) que convergeixen en un sol 

nozzle que conté al seu interior una cambra de mescla i el material surt fos a través d’un 

orifici de 0,4 mil·límetres, mida estàndard en les impressores 3D. Té com a limitacions que 

els tres filaments han de ser del mateix tipus de material per a cada impressió i que hi haurà 

un període de transició entre un color i el següent (Fig. 4.1). 
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Fig. 4.2 Parts del Diamond Hot End  

Fig. 4.3 Diamond Hot End i sistemes 

Bowden  

Com a inconvenients té que es necessita un sistema Bowden (Veure Annex D ) complet per 

a cada filament que només convergeix en el noozle. Per tant tenim 3 motors pas a pas fent 

avançar el filament cap el Diamond Hot End. També presenta el problema de que només es 

poden fer servir alhora materials amb un punt de fusió similars per cada impressió ja que els 

tres conductes del noozle no estan aïllats tèrmicament. 

Com avantatges, al presentar un 

sol nozzle (Fig. 4.2) no hi ha 

problemes amb les col·lisions que 

s’hi presenten en els sistemes de 

múltiples nozzles situats al mateix 

pla. També permet la impressió 

amb una bona varietat de diferents 

materials [2] que són els següents: 

 PLA 

 ABS 

 HIPS 

 FilaFLEX 

 PETG 
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Fig. 4.4 Impressora RoVa3D  

Fig. 4.5 Alimentació Hot Ends impressora 

RoVa3D  

Fig. 4.6 Peça impresa RoVa3D amb 

diferents materials  

4.2. Múltiples nozzles 

L’empresa canadenca ORD Solutions va 

proposar el projecte per aconseguir 

finançament i començar a produir la RoVa3D 

[1] 

La configuració d’aquesta impressora (Fig. 4.3) 

és la que més s’assembla al disseny d’aquest 

projecte. Aquesta impressora consta de 5 

sistemes Bowden independents on els 5 Hot 

Ends estan distribuïts en el capçal disposats 

segons la Fig. 4.4. 

Aquesta configuració permet imprimir una sola 

peça de diferents materials ja que a cada Hot 

End es pot controlar la seva temperatura 

independentment de la dels altres perquè 

cada filament surti del nozzle a la 

temperatura adequada. Com a exemple 

tenim la Fig. 4.5. 
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Els problemes que presenta aquesta conFig.uració és que s’ha d’instal·lar 5 sistemes 

Bowden independents tots ells amb el seu motor pas a pas i un sistema reductor 

d’engranatges. També presenta possibles col·lisions de la peça amb els extrems dels 

nozzels que no estan treballant. En aquest cas al ser-ne 4 la possibilitat és més elevada que 

si en son 2 o 3. També la disposició dels nozzles fa que la superfície de capa màxima que 

es pot imprimir no sigui la mateixa que la superfície que està disponible per imprimir en els 5 

colors a causa de la distància entre els diferents nozzles. 
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5. Disseny de partida 

5.1. Disseny previ 

El disseny d’en Carles Vives es pren com a disseny de referència per al disseny realitzat. El 

seu disseny tenia unes característiques però, diferents al disseny realitzat en aquest 

projecte. 

En el seu projecte es va optar perquè tot el capçal quedés situat per sobre de les guies pel 

qual llisca el capçal a excepció del Hot End que està en posició d’impressió. Això presenta 

una sèrie d’avantatges. 

El principal és que l’alimentació dels Sistemes Bowden amb els diversos filaments es pot fer 

lliurement sense gaires complicacions ja que només poden col·lidir amb l’estructura de la 

pròpia impressora. 

Amb la disposició dels elements del propi capçal és el mateix cas, al estar tots els elements 

per sobre les guies els components es poden disposar lliurement en l’espai només podent 

col·lidir amb la pròpia estructura de la impressora. 

Alhora aquest disseny també presenta limitacions. La principal és que molts dels seus 

elements i accionaments han buscar separar-se de les guies el més possible per tal de que 

aquestes no facin nosa. En el cas del disseny d’en Carles Vives el motor pas a pas que 

arrossega el filament de material a imprimir en el sistema Bowden és el més separat de les 

guies. Aquesta separació dels elements provoca un parell que afecta directament als 

rodaments que fan lliscar el capçal sobre les guies, fet que provoca que no puguin anar tan 

suaus com si tots els elements estiguessin centrats sobre les guies.  
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Fig. 5.1Muntatge PFC Carles Vives 

 

 

 

 

 

 

 

Àrea d’unió amb les guies 
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6. Disseny Realitzat 

6.1. Requeriments 

Els criteris que han condicionat el disseny del capçal han estat els següents, com l’objectiu 

final és el d’aconseguir una peça multicolor i/o de diversos materials s’ha optat per: 

 

 Fer servir el màxim d’elements possible de la BCN3D+ 

 Que el màxim nombre de peces del Muntatge pugin ser impreses per la mateixa 

impressora. 

 Fer servir components estàndard en la indústria i estalviar requerir peces fetes a 

mida. 

 Que el canvi de filament estigui automatitzat de manera que la peça sencera pugui 

ser impresa sense interrupcions. 

 Poder muntar el capçal en la BCN3D+ sense modificar la seva estructura. 

 Poder accedir fàcilment a totes les seves peces per a poder ser substituïdes si fos 

necessari. 
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Fig. 6.1 Disseny final capçal 

Fig. 6.2 Diferència d’alçada entre el broquet 

que imprimeix i els d’ambdós costats  

 

6.2. Descripció 

6.2.1. Disseny Realitzat 

 

 

El disseny final consisteix en mantenir el plat 

revòlver del disseny original però situant tot el 

conjunt sota les guies. El plat es manté a 10º 

del pla horitzontal. Aquest angle permet que 

els broquets que no estan treballant estiguin 

per sobre el pla de treball evitant que 

col·lideixin amb la peça. Prenent el broquet 

que imprimeix els dos més propers a aquests 

estan a una alçada de 6,8 mm (Fig. 6.2) i els 

dos que estan més allunyats estan a 20,81 

mm (Fig. 6.3). Alhora, s’intenta que el capçal 

ocupi el menys espai possible  en els tres 

eixos per tal d’evitar perdre volum d’impressió. 

Es pot veure en la Figura 6.3 que es guanyen 

sobre uns 15 mm d’alçada 
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Fig. 6.3 Model capçal amb plat a 45º(estat molt inicial) i model final amb 10º 

Fig. 6.2 Diferència d’alçada entre el broquet que imprimeix i els 2 broquest més 

allunyats a aquest  

 

 

 

 

  

Al plat revòlver hi van collats 5 sistemes Bowden on tenen un sol engranatge cada un. 

Aquest engranatge serà conduït per un pinyó que està en un altre subconjunt que es manté 

fix quan el plat gira. En aquest gir es desacobla l’engranatge conduït d’un sistema Bowden i 

segueix el gir fins que s’engrana el següent engranatge alhora que baixa un fiador accionat 

per un servomotor que bloqueja el gir del plat deixant el següent sistema Bowden preparat.   
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Fig. 6.4 Disseny final capçal 

 

Per evitar el xoc dels filaments amb el capçal durant el gir del plat i que el seu recorregut 

sigui el més suau possible s’ha establert un sistema de dues anelles de guiatge. Una 

solidària al plat i una altra que es manté fixa durant el gir del plat. L’anella solidària està 

situada a l’extrusor central de manera que a dreta i a esquerra deixa 2 extrusors. Tots els 

filaments passen per aquesta anella. Això permet el lliure gir del plat evitant que els filaments 

topin amb el capçal Plat - Anella guia general. Està situada de tal manera que el centre de 

l’anella estigui propera a l’eix de gir del motor pas a pas del plat revòlver. Amb aquest 

sistema es pretén que els filaments solament pateixin un esforç de torsió intentant evitar que 

pateixin cap altra mena d’esforços. 
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Fig. 6.5 Subconjunt Pinyó-Fixació Bowden  

6.2.2. Subconjunt Pinyó-Fixació Bowden 

 

 

Aquest subconjunt té 3 funcions. El primer és fixar el motor pas a pas SY42STH47-1684A 

en la posició adient per quan giri el plat, el pinyó solidari al motor engrani adequadament 

amb l’engranatge del sistema bowden. 

La segona funció és fixar en l’espai el Servo Futaba S3003 per que al baixar el “Fiador” 

encaixi correctament amb les peces A-Suport servomotor i A-Encaix Bowden Fiador del 

subconjunt Bowden-Hot End. 

La tercera funció és mantenir el Subconjunt Bowden-Hot End fixat en l’eix vertical en la 

posició correcta per a l’engranament dels engranatges. Es fa servir el rodament 608ZZ 

Radial bearing per a què la peça A-Unió Bowden-Plat-Nozzle llisqui suaument sobre el 

rodament i pugi de posició corregint l’alçada que es perd a causa de la deformació de la 
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Taula 6.1 Llista de nom de peces i quantitat feta servir a Subconjunt Pinyó-Fixació Bowden 

peça A-Bastidor motor plat a causa del pes del A-Plat revòlver i els 5 Subconjunts 

Bowden-Hot End. 

Es pot regular l’alçada d’aquest rodament mitjançant uns colissos per on pot lliscar tot el 

conjunt de peces que suporta el rodament i el manté fixat sobre el seu eix. 

El subconjunt es sustenta a les guies mitjançant 4 rodaments lineals LM8 Linear bearing fet 

que li aporta una estabilitat extra al subconjunt. Els materials emprats són els de la Taula 6.1 

 

 

Núm. NOM DE LA PEÇA QTT. 

1 A- Engranatge pinyó 1 

2 A-Suport motor extrusor 1 

3 SY42STH47-1684A_Real Colors (curt) 1 

4 DIN934 M4 4 

5 LM8 Linear bearing 4 

6 A-Suport guies motor extrusor 1 

7 DIN125 M4 4 

8 DIN912 M4x12 4 

9 DIN934 M3 17 

10 A-Suport servomotor 1 

11 A-Fixació rodament 1 

12 608ZZ Radial bearing 1 

13 A-Eix rodament 1 

14 DIN125 M3 4 

15 Servo Futaba S3003 1 

16 Braç rodó Futaba 1 

17 A-Fiador 1 

18 DIN912 M3x10 8 

19 BCN3D1.2-M02C02.0P03B Belt clamp 2 

20 DIN912 M3x12 8 

21 DIN912 M3x16 4 

22 DIN913 M3x10 1 

23 DIN7981 M2,2x9,5 4 

24 A-Separador prim 1 

25 A-Separador gruixut 1 
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Fig. 6.6 Muntatge Subconjunt Plat – Anella guia general 

6.2.3. Subconjunt Plat - Anella guia general 

 

 

L’objectiu d’aquest conjunt és aguantar el motor i el plat que mou aquest junt amb els 5 

Subconjunts Bowden-Hot End que van collats al plat. La peça A-Suport guies motor plat 

revòlver  assegura la unió entre les guies i la peça A-Bastidor motor plat fent que aquesta 

última estigui als 10º requerits. Això s’aconsegueix fent que la peça A-Suport guies motor 

plat revòlver al imprimir-se es recolzi sobre una cara plana podent fer que llavors la cara 

perpendicular que serà la de contacte amb A-Bastidor motor plat queda lliure per a poder 

donar-li la inclinació desitjada. 
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Fig. 6.7 Disposició per impressió A-Suport guies plat revòlver 

Fig. 6.7 Disposició rodament 608ZZ 

Fig. 6.8 Disposició 

rodament 608ZZ 

 

 

Com que la peça A-Bastidor motor plat  ha d’aguantar el pes del motor pas a pas 

SY42STH47-1684A i els 5 Subconjunts Bowden-Hot End  aquest va collat amb A-Bastidor 

motor plat mitjançant uns cargols DIN912 M5x30 (els de mètrica més grans de tot el 

muntatge) per assegurar la correcta fixació del bastidor i que aquest es deformi el menys 

possible. La peça A-Bastidor motor plat  no ha pogut ser recolzat en l’extrem oposat per una 

altra peça que s’agafés a les guies. 

Es va sospesar aquesta opció inclosa al diari de bitàcola però els filaments col·lidien sobre 

aquesta peça i es va haver de descartar del disseny. Assumint que la deformació del 

bastidor seria més accentuada d’aquesta manera. 

L’eix del motor va unit mitjançant la Junta axial de 5 a 8 mm a un passador amb rosca 

interior DIN7979 M8x40 on a l’altre extrem hi anirà subjectat el plat mitjançant un cargol 

DIN912 M5x12 que va collat a la rosca interior del passador. 

Per tal de donar rigidesa al conjunt i la Junta axial de 5 a 8 

mm hagi de suportar els menors esforços possibles el 

passador DIN7979 M8x40 es recolza sobre la peça A-Suport 

plat – bastidor. Per tal d’evitar el fregament es fa ús d’un 

rodament 608ZZ Radial bearing per a que la cara interior es 

mogui solidària al passador i l’exterior quedi fixada a la peça 

A-Suport plat – bastidor. Aquesta peça presenta una osca 

fins a la meitat de la peça que permet posar sense 

problemes el rodament i llavors amb un parell de cargols 

DIN912 M3x20 es tanca la osca fins que el rodament queda 

ajustat i ja no presenta joc. 
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Taula 6.2 Llista de nom de peces i quantitat feta servir a Subconjunt Plat – Anella guia 

 

El subconjunt també presenta en la part superior una anella que servei per guiar els diversos 

filaments des de l’exterior a la peça A-Anella guia Bowden. Els materials emprats són els de 

la Taula 6.2 

 

Núm. NOM PEÇA QTT. 

1 SY42STH47-1684A_Real Colors (curt) 1 

2 LM8 Linear bearing 2 

3 A-Suport guies motor plat revòlver 1 

4 A-Bastidor motor plat 1 

5 DIN934 M3 14 

6 A-Suport plat – bastidor 1 

7 DIN912 M3x20 4 

8 Junta axial de 8 a 8 mm 1 

9 DIN7979 M8x40 1 

10 A-Plat revòlver 1 

11 DIN912 M3x6 4 

12 DIN934 M5 2 

13 DIN912 M5x30 2 

14 DIN125 M5 2 

15 DIN912 M3x10 4 

16 A-Anella guia general 1 

17 DIN912 M3x12 2 

18 DIN125 M3 4 

19 DIN912 M3x25 2 

20 608ZZ Radial bearing 1 

21 BCN3D1.2-M02C02.0P03B Belt clamp 1 

22 DIN9021 M5 1 

23 DIN912 M5x12 1 

24 DIN7 M3x22 2 
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Fig. 6.9 Muntatge Subconjunt Bowden-Hot End 

6.2.4. Subconjunt Bowden-Hot End 

 

 

Aquesta peça té la funció d’unir 3 elements i garantir la correcta disposició del Hot End i els 

engranatges. 

Per la part inferior s’uneix el Hot End a la peça mitjançant 3 forats enfonsats que travessen 

la placa. Aquests forats permeten introduir completament el cap de 2 cargols DIN912 i 

parcialment el tercer, que posteriorment es cargolaran als 3 forats roscats del Hot End que 

faran de femelles. Això permet posicionar a sobre la cara superior plana de la peça la cara 

inferior de la peça carcassa sistema Bowden. En la cara inferior hi ha un cargol on el cap 

sobresurt parcialment i presenta 2 forats que permeten el contacte satisfactori entre 

ambdues cares. Les dues cares mantenen la posició fixa mitjançant 4 cargols que fan 

pressió contra dues femelles. 
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La unió presenta un voladís on superiorment va collat mitjançant 4 colissos per assegurar la 

posició correcta amb el fiador. Per la cara inferior presenta  dues cares inclinades de 10º 

graus per assegurar una suau entrada en contacte amb el rodament del subconjunt Pinyó-

Fixació Bowden. 

Al interior de la carcassa Bowden i ha una sèrie d’allotjaments on va muntat el Hobbed Bolt. 

La principal diferencia entre el sistema actual i el de la BCN 3D+ és que ara el Hobbed Bolt 

presenta 2 rodaments axials. En aquests rodaments una cara va encastada a la carcassa 

Bowden i el forat per on passa l’arbre hi ha suficient joc perquè vagi lliure, a l’altra cara el 

forat per on passa l’arbre va més ajustat i el diàmetre exterior és suficientment petit perquè 

giri lliurement respecte l’allotjament on l’altra cara va encastada. Aquests 2 rodaments amb 

el sistema descrit permeten que no hi hagi fregament en cap element excepte en les pròpies 

boles del rodament situades dins la gàbia d’aquest. Una femella fa pressió contra la cara 

exterior del rodament. Addicionalment una palometa fa pressió contra aquesta femella per 

assegurar que aquesta es mantingui collada. 

 

A la part superior de la carcassa hi ha 2 femelles dins d’uns allotjaments específics. Aquests 

allotjaments permeten collar la peça unió carcassa Bowden a la anella petita. Aquest 

element només està present en la carcassa Bowden situada a la cara oposada del plat que 

no té cap extrusor. El sistema de guiatge d’anelles ja ha estat explicat anteriorment en 

l’apartat 6.3. Tot i que la resta de subconjunts no tenen aquestes dues peces s’ha decidit 

que tots tinguin l’allotjament per tal de no fer 2 versions diferents de la mateixa peça i evitar 

equivocacions innecessàries. A més a més aquests allotjaments no presenten cap mena 

d’inconvenient ni per a la impressió ni en el moment de muntatge per tant no s’ha considerat 

necessari treure’ls de les peces que no tindran anella. 
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Taula 6.3 Llista de nom de peces i quantitat feta servir a Subconjunt Bowden-Hot End 

Els materials emprats són els de la Taula 6.3 

 

 

Núm. NOM PEÇA QTT. 

1 A-Carcassa Bowden 1 

2 A-Unió Bowden-Plat-Nozzle 1 

3 BCN3D1.2-M05C02.0P000 Hot End_BCN3D+_1 1 

4 DIN912 M3x8 3 

5 DIN125 M3 19 

6 BCN3D1.2-M05C01.0P04C Extruder idler 1 

7 DIN912 M3x10 12 

8 DIN934 M3 16 

9 BCN3D1.2-M05C01.0P06B Extruder idler spring 2 

10 DIN912 M3x40 2 

11 DIN7 M8x16 1 

12 608ZZ Radial bearing 1 

13 BCN3D1.2-M05C01.0P08A Hobbed Bolt_Compra_2 1 

14 A-Engranatge conduït 1 

15 DIN936 M8 2 

16 Selfoil 8-10-6 1 

17 DIN125 M8 1 

18 DIN934 M8 1 

19 DIN934 M4 2 

20 DIN125 M4 1 

21 DIN912 M4x20 1 

22 A-Unió Anella guia Bowden 1 

23 A-Anella guia Bowden 1 

24 DIN934 M8 Palometa 1 

25 Rodament axial Zen SB8 2 

26 A-Encaix Bowden fiador 1 

27 DIN912 M3x16 2 
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Fig. 6.10 Muntatge Subconjunt guies 

Taula 6.4 Llista de nom de peces i quantitat feta servir a Subconjunt guies. 

6.2.5. Subconjunt Guies 

 

 

Aquest subconjunt està format per peces extretes directament de la BCN3D+, la principal 

diferencia és que les guies estan mes separades, aquesta separació és deguda a que és 

necessari que el motor pas a pas del plat revòlver i del pinyó del sistema Bowden estiguin 

entre les guies per tal de no fer més gran l’alçada de tot el capçal. 

També s’ha mogut el sensor de final de cursa perquè la pinça que subjecta el rodament LM8 

Linear bearing faci contacte amb el final de cursa, aquest canvi de posició és a causa de 

que, com la peça ha canviat, en la posició original no faria contacte un cop la peça A-Suport 

guies motor extrusor arribés al final de la seva cursa i toqués amb la peça A- Suport guies 

eix Z 

Els materials emprats són els de la Taula 6.4 

 

 

Núm. NOM PEÇA QTT. 

1 BCN3D1.2-M02C01.0P05A Smooth bar M8x432 2 

2 End stop 1 

3 A-Suport guies eix Z 1 

4 A-Suport guies politja eix Z 1 

5 DIN912 M3x10 1 

6 DIN934 M3 1 
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Fig. 6.11 Muntatge Subconjunt barra fixació distància 

Taula 6.4 Llista de nom de peces i quantitat feta servir a Subconjunt guies. 

6.2.6. Subconjunt barra fixació distància 

 

 

 

 

El subconjunt barra fixació distància és l’encarregat de mantenir separats els subconjunts 

Plat - Anella guia general i Pinyó-Fixació Bowden ho fa a través d’una barra roscada de M8  

que fixarà els dos subconjunts mitjançant dues femelles DIN934 M8 a cada cara d’ambdós 

subconjunts. La distancia entre subconjunts és molt important que es mantingui fixa perquè 

sinó no es pot garantir el correcte engranament dels engranatges del sistema Bowden. 

Els materials emprats són els de la Taula 6. 

 

 

Núm. NOM PEÇA QTT. 

1 DIN934 M8 8 

2 BCN3D1.2-M04C00.0P04B Rod bar M8x358 (Tallada) 1 
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Fig. 7.1 Forces i moments del fiador a A-Encaix Bowden fiador 

7. Càlculs CAE 

En aquest apartat es calcularà les forces que els actuadors generen sobre les peces i els 

esforços que aquestes han de patir. 

Tots els parells dels actuadors han estat extrets de la corresponent fitxa tècnica facilitada pel 

fabricant que es poden trobar en l’Annex E. 

7.1. A-Encaix Bowden fiador 

7.1.1. Anàlisi vectorial força actuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,65mm Mservo=402,21N·mm 

F=12,71N 
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Fig. 7.2 Forces resultants a A-Encaix Bowden fiador 
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Fig. 7.3 Subjeccions A-Encaix Bowden fiador 

7.1.2. Propietats material pels càlculs CAE 

Les propietats de caracterització de la peça és la següent: 

 

 Material: ABS 
 Tipus de model: Isotròpic elàstic lineal 
 Límit de tracció: 3·107 N/m2 
 Mòdul elàstic: 2·109 N/m2 
 Coeficient de Poisson: 0,394 
 Densitat: 1020 kg/m3 
 Mòdul tallant: 3,189·108 N/m2 

 

7.1.3. Subjeccions 

Es consiedra la cara que va collada a la peça A-Unió Bowden-Plat-Nozzle fixa (Fletxes 

verdes). La part que està en voladís no queda fixada. 
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Fig. 7.4 Subjeccions A-Encaix Bowden fiador 

Fig. 7.5 Subjeccions A-Encaix Bowden fiador 

7.1.4. Forces 

Les forces aplicades són les corresponents FR1 i FR2 que tenen ambdues el valor calculat 

anteriorment de 36,4N. L’orientació és la normal a les cares on encaixa la peça A-Fiador. 

 

 

7.1.5. Mallat 
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Fig. 7.6 Tensions A-Encaix Bowden fiador 

Fig. 7.7 Deformacions A-Encaix Bowden fiador 

7.1.6. Tensions equivalents de Von Mises 

 

 

Es calcula el factor de seguretat: 

= í =
3 · 10

1,437 · 10
= 2,01 

Un factor de seguretat de 2,01 es considera suficient pels esforços que ha d’aguantar la 

peça. 

7.1.7. Deformacions 

 

 

La deformació màxima és de 0,457 mm es considera una deformació acceptable. 



Pág. 36  Memoria 

 

Fig. 7.8 Forces i moments del fiador a A-Suport servomotor  

7.2. A-Suport servomotor 

7.2.1. Anàlisi vectorial força actuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,5mm 
Mservo=402,21N·mm 

F=29,79mm 
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Fig. 7.9 Forces resultants a A-Suport servomotor 
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Fig. 7.10 Subjeccions a A-Suport servomotor 

7.2.2. Propietats material 

Les propietats de caracterització de la peça és la següent: 

 

 Material: ABS 
 Tipus de model: Isotròpic elàstic lineal 
 Límit de tracció: 3·107 N/m2 
 Mòdul elàstic: 2·109 N/m2 
 Coeficient de Poisson: 0,394 
 Densitat: 1020 kg/m3 
 Mòdul tallant: 3,189·108 N/m2 

 

7.2.3. Subjeccions 

Es considera la cara que collada a la peça A-Suport servomotor és fixa (Fletxes verdes). La 

part que està en voladís no queda fixada. 

 

 

 

Les forces aplicades són les corresponents FR1 i FR2 que tenen ambdues el valor calculat 

anteriorment de 85,79 N. L’orientació és la normal a les cares on encaixa la peça A-Fiador. 
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Fig. 7.11 Subjeccions a A-Suport servomotor 

Fig. 7.12 Malla A-Suport servomotor 

7.2.4. Forces 

 

 

7.2.5. Malla 
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Fig. 7.13 Tensions A-Suport servomotor 

7.2.6. Tensions equivalents de Von Mises 

 

 

 

Calculant el factor de seguretat: 

= í =
3 · 10

2,142 · 10
= 1,40 

Un factor de seguretat de 2,01 es considera suficient pels esforços que ha d’aguantar la 

peça. 
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Fig. 7.13 Deformacions A-Suport servomotor 

7.2.7. Desplaçaments 

 

 

 

La deformació màxima és de 0,542 mm. Com aquesta deformació és més elevada que la de 

la peça A-Encaix Bowden, la peça A-Suport servomotor farà la funció de compartir la 

càrrega de la peça A-Fiador del servomotor i d’ajuda a subjectar la peça A-Fiador sense 

interferir en l’encastament d’aquest a la peça A-Encaix Bowden 
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Fig. 7.14 Peces de material plàstic del muntatge Bowden simplifcat 

7.3. Sistema Bowden 

En aquest anàlisi s’ha optat per crear un muntatge simplificat però representatiu del 

Subconjunt Bowden-Hot End. 

 

7.3.1. Peces impreses 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterització del material 

 

 Material: ABS 
 Tipus de model: Isotròpic elàstic lineal 
 Límit de tracció: 3·107 N/m2 
 Mòdul elàstic: 2·109 N/m2 
 Coeficient de Poisson: 0,394 
 Densitat: 1020 kg/m3 
 Mòdul tallant: 3,189·108 N/m2 
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Fig. 7.14 Peces de material metàl·lic del muntatge Bowden simplifcat  

7.3.2. Peces metàl·liques 

 
 

 

Caracterització del material 

 

 Material: Acer 
 Tipus de model: Isotròpic elàstic lineal 
 Límit de tracció: 7,24·108 N/m2  
 Mòdul elàstic: 2,1·1011 N/m2 
 Coeficient de Poisson: 0,28 
 Densitat: 7700 kg/m3 
 Mòdul tallant: 7,9·1010 N/m2 

 

7.3.3. Subjeccions 

Es considera la cara de la peça A-Unió Bowden-Plat-Nozzle collada a la peça A-Plat 

revòlver és fixa (Fletxes verdes a la Fig. 7.15). Pren la mateixa consideració les cares on 

queda encaixada la peça A-Fiador i zona de la cara inferior a la peça A-Unió Bowden-Plat-

Nozzle en contacte amb el rodament 608ZZ del subconjunt Pinyó-Fixació Bowden. 



Pág. 44  Memoria 

 

Fig. 7.15 Peces de material plàstic del muntatge Bowden simplifcat 

Fig. 7.16 Peces de material plàstic del muntatge Bowden simplifcat 

 

 

7.3.4. Forces 

La força aplicada al subconjunt és la que s’aplica la dent del pinyó a l’engranatge conduït 

que és de 33,45 N. L’orientació és la normal a la cares de la dent de l’engranatge A-

Engranatge Hobbed Bolt. 
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Fig. 7.17 Mallat del muntatge Bowden simplifcat 

Fig. 7.18 Mallat del muntatge Bowden simplifcat 

7.3.5. Mallat 

 

 

7.3.6. Tensions equivalents de Von Mises 

 

 

Calculant el factor de seguretat: 

= í =
3 · 10

1,186 · 10
= 2,53 

Un factor de seguretat de 2,53 es considera suficient pels esforços que ha d’aguantar la 

peça. 
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Fig. 7.19 Desplaçaments generals del muntatge Bowden simplifcat 

Fig. 7.20 Desplaçament en l’eix X del muntatge Bowden simplifcat 

7.3.7. Desplaçament general 

 

 

7.3.8. Desplaçament en l’eix X 

                        

 

El valor de deformació màxim en l’eix X és de 0,0544 mm 
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Fig. 7.21 Desplaçament en l’eix Z del muntatge Bowden simplifcat 

Fig. 7.22 Desplaçament del broquet en el pla X Z del muntatge Bowden simplifcat 

7.3.9. Desplaçament en l’eix Z 

        

 

El valor de deformació màxim en l’eix Z ala zona del broquet és de -0,0197 mm 

7.3.10. Desplaçament en el pla XZ 

Vistos els desplaçaments de l’eix X i l’eix Z es determina que el desplaçament del broquet 

en el pla XZ a causa de la força que aplica el pinyó la que es mostra a la Fig.ura 7.22. 
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Fig. 7.23 Desplaçament en l’eix Y del muntatge Bowden simplifcat 

Com es pot veure el desplaçament del centre de la boca del broquet té un mòdul de 0,0553 

mm que respecte el diàmetre total de la boca del broquet de 0,4 mm representa una 

deformació màxima del 13,83%. 

7.3.11. Desplaçaments eix Y 

       

 

 

Deformació 0,00905 mm respecte la alçada de capa d’impressió mínima que és de 0,1 mm 

representa un 9,05%. Com la pròpia gravetat fa dipositar el material a sobre la última capa 

impresa es consdiera aquesta deformació acceptable.   
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Fig. 7.23 Diagrama parells motors distància punt engranament 

7.4. Dimensionament del motor del plat 

En aquest apartat es valorarà quin motor és l’adequat per girar el plat segons les prestacions 

requerides. 

La força resultant del motor del plat a la dent del pinyó ha de vèncer el parell resistent del 

pinyó. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es considera inicialment fer servir el mateix motor que acciona el sistema Bowden per a fer 

girar el plat. 

Segons l’Annex E el parell del motor SY42STH47-1684A és de 18,64 N·cm. 

Es calcula la força resultant del motor del plat sobre la dent del pinyó. 

8,85 cm 
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Fig. 7.23 Detall diagrama parells motors distància punt engranament 

=
18,64
8,85

= 2,1  

Ara es calcula la força resultant de resistència de la dent del motor a ser girada. Segons 

l’Annex E el parell resistent del motor SY42STH47-1684A és de 1,962 N·cm 

 

 

 

 =
1,962
0,36

= 5,45  

Per tant 

 >  

Amb aquests resultats és necessari un altre motor amb un parell més elevat que pugui 

superar el parell resistent del Pinyó. 

Es tria el conjunt motor reductor planetari 36JX30K/42STH38-1684A que permet mantenir el 

disseny del capçal sense gaire canvis. 

 

0,36 cm 
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El full de característiques ens donen diverses relacions de transmissió del conjunt 

 1:5,18 

 1:27 

 1:100 

 

Es mira quin model pot superar la   

El reductor amb relació de transmissió 1:5,18 té un parell de 176,58 N·cm 

 

=
177,58

8,85 
= 19,95  

 

 Com 

>   

Ens quedem amb la versió del motor reductor 36JX30K/42STH38-1684A amb la relació de 

transmissió de 1:5,18 
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Fig. 8.1 Prova impressió monocolor i arxiu STL 

8. Resultat proves d’impressió 

Un cop la impressora ha esdevingut operativa s’han realitzat una sèrie de proves per 

comprovar la qualitat de la impressió. 

8.1. Impressió peça d’un color 

La primera prova un cop la impressora va poder funcionar va ser veure la capacitat 

d’imprimir una peça a un sol color. La peça va ser triada per a que tingués la menor base  

possible, certa alçada i cares planes. 

 

 

 

 

Com es pot veure en la Fig. 8.1 la qualitat de la impressió és força fidel a la imatge de l’arxiu 

STL d’origen. Hi ha certs problemes amb les parts en voladís tot i que aquests problemes 

també apareixen en les impressions estàndard de la BCN3D+. 
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Fig. 8.2 Prova impressió sortida/entrada Hot End i arxiu STL 

8.2. Comprovació de la posició d’un mateix broquet en gir de 

plat 

Una altra prova que s’ha realitat és en la meitat d’una impressió d’una peça d’un sol color, 

girar el plat i llavors tornar a fixar el mateix Bowden per a que continuï la impressió. Aquesta 

prova ens permetrà veure la capacitat d’un mateix broquet de mantenir la posició relativa 

amb la peça, així com demostrar empíricament com d’adequada és el sistema de fixació del 

Bowden per bloquejar el gir del plat durant la impressió. 

Es tria el model de la proveta de la Fig.ura 8.2 i un cop impresa la primera entalla es fa el 

següent procés: 

 Es pausa la impressió.  

 Es desencaixa el fiador.  

 Es  fa girar el plat un angle suficient per separar el broquet de la peça 

 Es torna a girar el plat fins a posar-lo aproximadament a la posició inicial 

 S’encaixa el fiador altra vegada 

 Es reprèn la impressió  

 

 

 

Es fa servir una galga que té una tolerància H7 Per la mesura s’agafa un peu de rei i es 

contraposa una de les mordasses contra la galga i l’altra contra una cara de la proveta. Es fa 

la mateixa mesura per ambdues entalles i d’aquesta manera es podrà comprovar si es 

manté la distància després de que el broquet surti de la posició d’impressió i torni a entrar. 

La mesura amb peu de rei dóna una diferència de 0,06 mm. Comptant que el broquet té una 

boca de 0,4 mm es considera la diferència acceptable. 
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Fig. 8.3 Prova impressió monocolor i arxiu STL 

8.3. Impressió d’una peça a dos colors 

Per fer la impressió a dos colors s’ha triat el mateix model que per la prova de l’apartat 8.1. 

 

 

 

Com mostra la Fig. 8.3 la impressió de la peça es va completar satisfactòriament. Tot i així 

es poden veure certs problemes en la impressió. El primer és que en alguns canvis de 

filament durant l’inici de la impressió del nou color no sortia prou material del broquet i les 

primeres capes del canvi de color presenten cavitats i donen fragilitat al conjunt. 

També es pot veure que hi ha un petit desfasament entre els colors vermell i el blau. Això és 

conseqüència que els dos Hot Ends no han estat correctament ajustats i les boques dels 

broquets no estan exactament a la mateixa posició un cop fixades per la peça A-Fiador. 
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9. Pressupost 

En aquest apartat es pressupostarà el cost de reproduir el capçal dissenyat  

Components presents en la BCN3D+ 

Nom component Quantitat Preu unitat Preu (€) 
Hot End BCN3D+ 5 12,43 62,15 
608ZZ Radial bearing 7 0,18 1,26 
LM8 Linear bearing 6 0,55 3,3 
Hobbed Bolt 5 2,77 13,86 
Stepper nema 17 V2 SY42STH47-1684A 1 8 8 
Z Axis springs plus 2 0,23 0,46 
Extruder spring 10 0,35 3,5 
Fan 12V 2510 6 3,65 21,9 
Cooler fan extender cable plus 6 0,36 2,16 
Bobina 1 kg ABS 0,1 10,85 1,085 
Bobina 1 kg PLA 1 10,85 10,85 
TOTAL 

 128,53 

 

Components comercials 

Nom component Quantitat Preu unitat Preu (€) 

Junta axial de 8 a 8 mm 1 0,8 0,8 
DIN7979 M8x40 1 1,25 1,25 
Servo Futaba S3003 1 6,5 6,5 
36JXS60K/42STH-1684A (Motor/Reducer) 1 34,65 34,65 
Rodament axial Zen SB8 10 1,61 16,1 
TOTAL  

 59.3 

 

Components fets a mida 

Nom component Quantitat Preu unitat Preu (€) 

Plat revòlver 1 20 20 
TOTAL 

 20 

 

Tipus de components Subtotal (€) 

Components presents en la BCN3D+ 
Components comercials 
Components fets a mida 

128,53 
59.3 

20 
TOTAL 207,82€ 
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Un cop sabem el cost unitari del capçal calculem el cost humà i d’eines informàtiques. 

Considerem que la càrrega de feina pel disseny ha estat equivalent a estar 3 mesos a 

jornada completa i que el preu per hora d’un enginyer industrial que just ha acabat la carrera 

és de 12€/hora bruts. 

 

=
12€

1
·

8
1  

·
5  

1 
·

4 
1 

· 3 5760€ 

 

Una llicència estàndard de SolidWorks costa 6700€. 

Considerem que: 

 El sou de l’enginyer és de 1200€ bruts al mes. 

 L’empresari vol guanyar 1500€ bruts aquests 3 mesos. 

 Només es farà una tirada de 100 capçals. 

− è  −  + º  · − =   

−6700 − 5760 + 100 · − 207,82 = 1500 

= 347,92€ 

 

Tenint en compte que la impressora estàndard BCN3D+ té un preu de mercat de 995€ 

S’hauria de vendre el conjunt BCN3D+ més Capçal revòlver per 1550€ per tenir un benefici 

de 1500€ bruts durant 3 mesos amb una tirada de 100 capçals. 
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10. Impacte Ambiental 

Ja què aquest projecte s’emmarca dins de la filosofia RepRap, s’ha intentat que el major 

nombre de peces del projecte fossin impreses pel mateix model d’impressora on es muntaria 

el capçal. 

Les impressions 3D realitzen les peces amb fabricació additiva. Això fa que pràcticament no 

generin residus apart dels petits filaments resultants de la purga inicial del bobinat o 

d’impressions  que s’han quedat a mitges per alguna incidència. La causa és que en la 

fabricació additiva es diposita material allà on es necessita al contrari d’altres tecnologies de 

fabricació on la peça s’obté d’una peça massissa extraient material per aconseguir la forma 

desitjada. 

Els dos materials fets servir per a imprimir les peces han estat el PLA (àcid poliàctic) o ABS 

(Acrilonitril butadiè estirè). A continuació s’avaluarà l’impacte ambiental d’ambdós materials 

junt amb els altres materials que formen part de les peces del capçal i els residus generats 

per aquest. 

10.1. PLA 

El PLA es un termoplàstic que s’obté a partir del midó del blat de moro, les arrels de tapioca 

o la canya de sucre. [7] Tots ells recursos renovables. És un plàstic biodegradable que no 

emet gasos nocius al ser tractat a elevades temperatures i això permet per exemple que es 

faci servir per l’envasament de productes alimentaris. 

Aquestes característiques fan que apart dels residus creats durant la fabricació del filament 

l’impacte ambiental de les peces impreses de PLA sigui pràcticament nul. 

10.2. ABS 

L’ABS és un termoplàstic derivat del petroli, per tant té un origen no renovable. Al ser 

escalfat desprèn alguns vapors tòxics, motiu pel qual és important tenir una bona ventilació 

en l’emplaçament on es porti a terme la impressió. No és un material biodegradable, tot i que 

sí és reciclable. Actualment estan apareixent dispositius de reciclat on es diposita l’ABS 

sobrant de les impressions i a partir d’aquesta acumulació s’obté una nova bobina de 

filament. [8] 
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10.3. Alumini 

La única peça que s’ha de realitzar específicament per el projecte és la peça A-Plat revòlver 

que és d’alumini. L’alumini és un material que tot i ser molt abundant a l’escorça terrestre és 

molt costós d’obtenir en estat pur. És el metall no fèrric més recuperat. La seva recuperació 

representa un elevat estalvi d’energia i matèries primeres. A més a més, l’alumini que es 

recupera conserva gran quantitat de les seves propietats i es pot reciclar indefinidament.[9] 

Els costos energètics i ambientals per obtenir els 102 grams que pesa la peça han estat: [10]  

 66,3 grams de fang amb contingut de metalls pesants i pH 12. 
 3,06 grams de diòxid de sofre (gas causant de la pluja àcida). 
 204 m3 de fluoramina (gas irritant, tòxic per les plantes i que produeix alteracions als 

ossos, dents, ronyons i cabells). 
 1,53 kW·h de cost energètic per l’obtenció de l’alumini de les matèries primeres. 

10.4. Elements de cargoleria 

Tots els elements de cargoleria presents en el capçal són d’acer i seguint les normes DIN, 

això fa que tots aquest components puguin ser reciclats. De fet l’acer és el material més 

reciclat del món ja que pràcticament no perd propietats en el cicle de reciclatge. 

Per cada tona d’acer usat que es recicla, s’estalvia una tona i mitja de mineral de ferro. 

També, per cada tona d’acer reciclat, s’estalvien uns 500 quilograms del carbó que s’utilitza 

per fer el coc. [9] 

10.5. Aparells electrònics 

El servomotor Futaba S3003 s’emmarca dins l’àmbit dels Residus d’aparells elèctrics i 

electrònics (RAEE). Els quals un cop finalitzada la vida útil de l’aparell s’han de recollir de 

forma separada i realitzar tractaments específics i adequats perquè estan compostos de 

materials molt diversos (plàstics, metalls, vidre, fluids,..) que moltes vegades contenen 

substàncies perilloses (cadmi, mercuri, plom,...)  que poden acabar abocades al medi 

ambient o ser perjudicials per la salut. Per això cal recollir-los de forma separada d’un altre 

tipus de residu i assegurar unes condicions segures a la recollida, trasllat, emmagatzematge 

i tractament per evitar que es puguin eliminar aquestes substàncies al medi. 

Per altra banda, els RAEE també contenen materials escassos i valuosos que es poden 

recuperar per tal de millorar la eficiència en l’ús dels recursos i donar compliment a la 

jerarquia de residus. La recollida selectiva dels RAEE permet una correcta gestió dels 
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mateixos prioritzant i facilitant la reutilització, la reparació i la preparació per la 

reutilització. [11] 

10.6. Peces realitzades pel capçal 

Pel que fa a les peces realitzades pel capçal en ple funcionament, si els 5 extrusors 

utilitzessin el mateix material, la peça es podria reciclar o no depenent de les 

característiques del material d’impressió. Però en el cas que en una mateixa peça s’imprimís 

amb diferents materials seria molt difícil separar-ne un de l’altre ja que les diferents capes 

queden molt enganxades les unes amb les altres i per tant seria complicat reciclar aquella 

peça que segurament hauria de llançar-se. 
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Conclusions 

En aquest projecte s’ha assolit l’objectiu de muntar un capçal per a la impressora BCN3D+ 

plenament operatiu i sense modificar l’estructura d’aquesta. Es pot canviar ràpidament el 

capçal sencer com també qualsevol peça del mateix gràcies a que totes les parts són 

fàcilment accessibles.  

Com s’ha pogut comprovar en l’apartat de les proves d’impressió, el disseny presentat en 

aquest treball és capaç d’imprimir peces tant en un color com en diversos. Tanmateix calen 

uns molt bons ajustaments de les diferents peces per assegurar un correcte engranament i 

que tots els broquets estiguin situats en la mateixa posició un cop fixats. 

S’ha aconseguit en gran mesura l’objectiu de fer servir majoritàriament peces presents en la 

impressora BCN3D+ i peces impreses. Només s’han fet servir components externs quan ha 

estat completament necessari i justificat. El preu que assoleix el capçal és raonable veient el 

preu actual dels components de les impressores. 

La elaboració d’un quadern de bitàcola ha resultat ser una molt bona manera de realitzar un 

seguiment detallat de l’evolució del projecte i poder veure amb perspectiva el constant 

progrés d’aquest. 

L’ús d’un plat revòlver com a mètode per canviar de filament dóna molt bons resultats i es 

constata que és perfectament factible el seu ús per a la impressió comercial, per tant no es 

forassenyat pensar que en un futur proper formi part del món de la impressió 3D. 
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