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1. Experimentació prèvia amb feedstock comercial (316L) 

Diari de laboratori. 

Data: 7/10/19         Hora arribada 14: 12h 

               Humitat relativa: 45% 

     Temps exterior: assolellat     

Objectius: 

 -  Obtenir paràmetres que permetin l'obtenció de mostres geomètricament bones 

 - Avaluar la primera capa i redefinir paràmetres primera capa si cal 

 - Agafar agilitat amb la impressora i el seu  programari. 

Notes:   

S’han tingut problemes amb el PrusaSlicer de l'ordinador fix. S’ha acabat amb el portàtil i 

imprimint des de la SD-Card. 

Cal dir que a aquesta experimentació hi precedeix moltes hores d’estudi i de proves per 

part de l’Alfons.    

Prova 1: Impressió de la Sample 23 

Paràmetres:  

Temperatura: 25.3ºC; Humitat: 45%; TªLlit= 100ºC; Tªbroqueta= 190ºC; M221= 7 

 

Resultats: 

 Impressió 1: Primera capa molt bona. A partir de la 5 capa aproximadament 

comença a tenir imperfeccions. Tot i tenir menys humitat que l'última vegada tenim més 

flux. 

 Impressió 2:  Es demostra que es té massa flux. La peça desborda material. 



Determinació dels paràmetres d’impressió mitjançant “Fused Deposition Modeling” (FDM) amb feedstock tipus 
“Metal Injection Model” (MIM) no comercial   

4 

 

 Impressió 3, 4 i 5: Molt millor. Es creu que s’ha causat un tap a  l’extrusor, perquè 

les condicions externes aparentment són les mateixes. 

 

Imatge 1: Impressions 1, 2, 3, 4 i 5 de la Sample 23 

Prova 2: Sample 24. 

Paràmetres:  

Temperatura: 25.3ºC; Humitat: 45%; TªLlit= 100ºC; Tªbroqueta= 190ºCM221= 6 

S’ha corregit el multiplicador, reduint-lo. S’ha solucionat el tap, fent girar el cargol sense fi en 

ambdós sentits. 

Resultats: 

Impressió 1 i 2: Molt bones, però no òptimes. A la primera capa s'aprecia com ha sobrat 

material, amb una mica de rebava. 

Impressió 3: La rebava de les dues anteriors desapareix. Peça bastant pròxima a l'òptima 

buscada. Només s'aprecia un defecte en la primera capa de mala adhesió en un moment 

puntual. 

Impressió 4, 5 y 6: Mateixes condicions. Resultats dolents.  
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Imatge 2: Comparació de la impressió 3 i 4 (sample 24) 

Impressió 7, 8 i 9: Resultats dolents. No s’aconsegueix bones d’adhesions a la primera capa. 

S’ha provat de canviar la distància z de l’extrusor de 0.2 a 0.3. No hi ha efecte positiu. La 

temperatura ambient ha baixat a 24,5ºC. 

Impressió 10: No s’ha imprès cap peça, s’ha fet  girar en sentit horari i antihorari el cargol 

sense fi, ja que s’ha observat una reducció de flux inexplicable. Es creu que s’ha format un 

tap. Després de fer l’operació de desestancament, el flux ha començat a sortir amb normalitat. 

Conclusions de l’estudi previ amb el material 316L:  

L’objectiu principal s’ha aconseguit. He aprés a utilitzar bé la impressora, a corregir 

paràmetres i veure els seus efectes sobre el resultat. S’ha acabat tenint problemes amb les 

impressions deguts a taps que s’han format a l’extrusor. S’ha conegut també la solució: fer 

girar l’extrusor amb gir antihorari i horari de manera que el material comença a fluir de forma 

normal. 
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2. Experimentació prèvia amb feedstock no comercial 

(CrCoMo) 

Dia: 25/11/19       Temperatura ambient: 23,2ºC 

Humitat: 38% 

Objectius: Canviar material, netejar impressora i fer primeres proves. 

Prova 1: Pes d’una extrusió canviant la Tª de la broqueta 

Altres paràmetres: Extrudir 200 mm a 2000 mm/min. 

Resultats:    *Al pes del filament, es fa la mitjana de les quatre mostres 

Temperatura Broqueta Pes filament imprès 

180ºC 0,244 g 

190ºC 0,275 g 

200ºC 0,337 g 

210ºC 0,337 g 

220ºC 0,357 g 

Taula 1: Relació entre temperatura i pes 
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Imatge 3: Augmentant Tª broqueta d’esquerra a dreta. 

Observació: Al augmentar la temperatura, el flux és molt pastós. Massa. Es pot veure a les 

imatges com a mesura que augmenta la Tª de la broqueta, el filament es va cargolant més. 

 

Prova 2: Pes d’una extrusió canviant la velocitat 

Altres paràmetres: Extrudir 200mm a Tª = 200ºC 

*Al pes del filament, es fa la mitjana de les quatre mostres     

Velocitat extrusió Pes filament imprèsº 

1200 mm/min 0,292 g 

1500 mm/min 0,312 g 

2000 mm/min 0,320 g 

2500 mm/min 0,295 g 

2800 mm/min 0,288 g 

Taula 2: Relació entre Velocitat d’extrusió i pes 
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Prova 3: Primera impressió de la Sample1. 

1-Tª broqueta=200ºC; Tº llit= 100ºC; M221= 7; Multiplicador primera capa=1,5; 

Separació=0.2mm; Altura de capa=0.2; 100% de emplenament. 

Resultat: Fallada. No s’ha acabat la impressió. Es nota que hi ha massa flux, i que surt 

massa pastós, poc consistent. Provem de canviar els paràmetres. 

2-Tª broqueta=200ºC; Tº llit= 100ºC; M221= 6; Multiplicador primera capa=1; 

Separació=0.2mm; Altura de capa=0.2; 100% de emplenament. 

Resultat: Mateixos resultats d’abans. S’ha de canviar la temperatura d’extrusió per evitar que 

el material surti tan pastós. Possible raonament els pellets al ser més petits que els de 

l’anterior material, tenen més superfície de contacte amb la resistència, i s’escalfen més. 

Dia: 26/11/2019           Temperatura ambient: 22,8ºC  

Humitat: 40% 

Objectius: Trobar paràmetres correctes per a fer una impressió bona de l’hexàgon.  

Problemes a solucionar: Massa flux, i aquest flux és massa fluid. Buscar més consistència al 

flux. 

Prova 4: Provar de canviar la temperatura d’extrusió a 180ºC. Reduir M221 de 7 a 6. 

 Tª=22,8ºC; H=40% 

Tº Broqueta: 180; Tº llit= 100ºC; M221= 6; Multiplicador primera capa=1,5; Separació 

broqueta-llit = 0.2mm; Altura de capa=0.2; 100% de emplenament. 

Resultats: Massa poc flux. S’ha observat que el paràmetre del diàmetre de la broqueta estava 

a 1.75, metre el valor correcte és 0.8. El canviem a 0.8mm. 

Prova 5: Igual anterior, canviant diàmetre de la broqueta de 1.75 a 0.8mm (Sample3) 

El resultat inicial era prou bo. El flux era suficient. A mesura que anava pujant de capes, s’ha 

vist que sobrava material. S’ha d’ajustar el flux, que amb l’acumulació de capes sobra material 

(veure a la imatge 4 material sobrant entre capes) 
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Imatge 4: Resultats de les impressions de Sample3 

A mitat de la impressió, la peça s’ha desenganxat de la superfície llit i s’ha parat l’experiment. 

Solució: Provar pujant la temperatura del llit, a veure si guanya adhesió. 

Prova 6: (Sample 4) Pujo la Tª llit a 120ºC. Altres paràmetres iguals. 

Resultat: Adhesió correcta. Massa flux. La paret, que hauria de ser vertical, té inclinació a 

causa del material sobrant. 

Solució a provar: baixar el M221 de 6 a 5. 

 

Imatge 5: Resultats de les impressions de la Sample4 

S’observa com la paret que hauria de ser vertical, no ho és. De fet, s’observa que el material 

es va acumulant a les primeres capes d’impressió, que adquireixen més material que les 

superiors. La inclinació de la paret no és constant. 

Prova 7: (Sample5) Mantenint TªLlit a 120ºC, baixo el M221 a 5. 

Resultat: adhesió correcta, el flux baixa, però no el suficient. La geometria de la peça segueix 

sense ser bona. No s’aprecia l’hexàgon, i les parets no son verticals.  
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Possible solució Baixar el M221 

  

Imatge 6: Resultats de la Sample5 

Es pot observar que no es visualitza l’hexàgon. La base, és més aviat una circumferència. La 

inclinació de la paret és constant, però segueix inclinada.  

 

Prova 8: (Sample 6) Baixar el M221 a 3, per veure el canvi a marxes forçades. 

Resultat: S’observa el flux molt líquid. La quantitat de material és justeta: a simple vista no es 

suficient per emplenar la geometria. Però l’important aquí és lo líquid que és el flux. Per 

desenganxar-la del llit  amb les pinces, la peça  es deforma. Possible causa, la temperatura 

del llit (120ºC). Ara amb unes quantes impressions seguides, es comença a entrar en règim 

estacionari, i les condicions de impressió i temperatura canvien. L’extrusor va més rodat, els 

pellets han agafat ritme, etc... 

  

Imatge 7: Resultats de les impressions de la Sample6 

Possible solució: Pujar el M221 a 4, i reduir a 110ºC la temperatura del llit. 
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Dia: 02/12/2019                Temperatura ambient: 22,5ºC 

  Humitat: 37% 

Objectius: Modificar temperatura del llit. Provar valors de 105ºC i 115ºC.  

Problemes a solucionar: Solucionar flux i geometria. 

Prova 9: (Sample 7)  

Paràmetres: M221 =5; Tªllit 105ºC; Tªbroqueta=180ºC; Gruix de capa: 0,2 

Resultat: Es veu que hi ha una certa millora en la inclinació de la vertical. A mesura que el 

pes de les capes superiors va fent feina, les capes inferiors perden consistència, i en 

conseqüència, la geometria va deformant-se.  

 

Imatge 8: Resultats de les impressions de la Sample 7 

Es pot apreciar per primera vegada l’hexàgon a les capes superiors. A les inferiors, el material 

segueix acumulant-se per la gravetat.  

Prova 10: (Sample 8)  

Paràmetres: M221 =5; Tªllit 105ºC; Tªbroqueta=175ºC; Gruix de capa: 0,2 

Resultat: S’ha observat que en algunes capes, el cargol sense fi ha deixat de girar, i per tant 

no expulsava material. La peça ha quedat incompleta, ja que faltava material en algunes 

capes.  

Investigant, s’ha descobert que la impressora deixa de girar quan calcula que la temperatura 

és baixa, i que hi ha risc de trencar el cargol sense fi. La temperatura 175ºC és dolenta, 

perquè durant la impressió s’arriba a punts on deixa d’imprimir. 
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Imatge 9: Resultats de les impressions de la Sample8 

 

Prova 11: (Sample 9)  

Paràmetres: M221 =4; Tªllit 100ºC; Tªbroqueta=180ºC; Gruix de capa: 0,2 

Resultat: Força satisfactori. No s’observa el fenomen de deformació de les capes inferiors per 

aplastament. L’hexàgon superior es pot intuir. Flux prou bo durant tota la impressió. 

 

Imatge 10: Resultats de les impressions de la Sample9 

Prova 12: (Sample 10)  

Paràmetres: M221=4 ; Tªllit= 95ºC; TªBroqueta= 185ºC; Gruix de capa: 0,2 

Resultat: Peça més feta. Es va aproximant a l’objectiu. Reduir a 95 la Tª llit ha resultat 

satisfactori. Les deformitats per aplastament van desapareixent poc a poc. 
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Imatge 11: Resultats de les impressions de la Sample10 

Prova 13: (Sample 11) M221=5; Tª llit= 90 Tªbroqueta 180ºC. Separació 0.3;  

Resultats: L’objectiu s’allunya. Les capes tornen a trepitjar-se entre elles. Observant 

l’elaboració detingudament s’ha vist que la causa principal del aixafament, i per tant la causa 

de la deformació del perímetre, és la broqueta. La broqueta arrossega el material ja depositat, 

i arrossegant el material, trenca el perímetre.  

 

Imatge 12: Resultats de les impressions de la Sample11 

Es provarà ara d’imprimir, canviant la separació entre capes de 0.2 a 0.3 per donar més espai 

a la broqueta, i que no arrossegui el material de la capa que acaba d’imprimir. 

Prova 14: (Sample9 Modificat el gruix de capa a 0.3):  

Resultat. La broqueta segueix arrossegant el material dipositat. S’interromp la impressió. 

Prova 15 (Sample 12):  

Paràmetres M221 =4; Tªllit 90ºC; Tªbroqueta=180ºC, Gruix de capa 0.4; velocitat de 

broqueta=7 mm/s 

Cal comentar que també s’ha baixat la velocitat d’impressió, de 10 mm/s a 7mm/s per dues 

raons: baixar la velocitat de l’extrusor per veure millor com arrossega el material si és el cas, i 

per reduir l’error de posició de la broqueta.  
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Resultats: L’extrusor segueix tocant les capes que tot just ha imprès. Va arrossegant 

material.  

 

Imatge 13: Resultat de les impressions de la Sample12 

Prova 16 (Sample 13)  

Paràmetres: M221 =4; Tªllit 90ºC; Tªbroqueta=180ºC, Gruix de capa 0.5; velocitat de 

broqueta=7 mm/s 

Resultat: Molt millor. Fins ara, la millor amb diferència.  Durant la impressió s’ha notat que 

segueix molestant el cap de l’extrusor. S’ha pensat que potser es soluciona enganyant la 

màquina dient-li que l’extrusor és més gran del que en veritat és. 

 

Imatge 14: Resultat de les impressions de la Sample13 

Prova 17 (Sample 14)  

Paràmetres: M221 =4; Tªllit 90ºC; Tªbroqueta=180ºC, Gruix capa = 0.5mm; Diàmetre 

broqueta 1.2 mm; Velocitat broqueta=7mm/s 

Resultat: Li ha costat enganxar la primera capa. Després ha seguit amb la primera capa 

deformada. No es creu que s’hagi arreglat res amb això de canviar el diàmetre. Potser 

s’hauria de provar amb un diàmetre més petit: 1 mm. També s’ha notat que falta molt material. 

El flux no és bo. 
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Imatge 15: Resultat de les impressions de la Sample14 

Dia 09/12/2019 

Temperatura ambient: 23,4ºC; Humitat: 34% 

Objectius:  

- Acabar d’estudiar l’efecte del diàmetre de la broqueta teòric. 

- Estudiar efecte del gruix de la primera capa 

Prova 18  (Sample 13) 

Impressió del la Sample 13 per veure que  amb el canvi de dia no imprimim bé igualment. Es 

veu que és la millor impressió que s’ha fet fins ara. Veient que surt bé, ja es pot començar a 

experimentar amb el diàmetre de la broqueta teòric. 

Prova 18 (Sample 15) 

Paràmetres: M221 =4; Tªllit 90ºC; Tªbroqueta=180ºC, Gruix capa = 0.5mm; Diàmetre 

broqueta 1mm; Velocitat broqueta=7mm/s. 

Resultats:  Es veu que no té un efecte positiu el fet de augmentar el diàmetre teòric per 

enganyar la màquina. El flux surt més mossegat, amb més pressió, i no acaba de adherir-se 

bé ni a la primera capa ni entre capes. 

Prova 19 (Sample 16) 

Paràmetres: M221 =4; Tªllit 90ºC; Tªbroqueta=180ºC, Gruix capa = 0.5mm; Gruix primera 

capa 0.6; Diàmetre broqueta 0.8mm; Velocitat broqueta=7mm/s. 

Resultats: La primera capa no ha enganxat bé. Sembla que al donar-li més gruix a la primera 

capa s’arriba al gruix màxim que és capaç de donar l’extrusor per capa. No hi ha bons 

resultats. 
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Prova 20 (Sample 17) 

Paràmetres: M221 =4; Tªllit 90ºC; Tªbroqueta=180ºC, Gruix de capa 0.5; velocitat de 

broqueta=7 mm/s, Separació entre llit-Broqueta=0.2 

Resultats: Mala impressió. Es confirma doncs que la separació que se li marca al Pronterface 

a la impressora és la que s’ha dit a la parametrització de gruix de capa. Del contrari, el 

material no diposita bé la primera capa i l’error es va arrossegant a les capes superiors. 

Prova 21 (Sample 18) 

Paràmetres: M221 =4; Tªllit 90ºC; Tªbroqueta=180ºC, Gruix de capa 0.15; velocitat de 

broqueta=7 mm/s, Separació entre llit-Broqueta=0.2 

Resultats: Mala impressió. Amb aquest material, no es pot imprimir amb un gruix de capa 

tant petit. El material es superposa, les capes es van desfent, i la broqueta va arrossegant 

material.  
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3.  Impressió dels experiments DOE 

Dia 10/12/19: Temperatura ambient: 22,8ºC ; Humitat: 31% 

Observacions: Les primeres impressions han costat més del normal. Sembla que ha costat 

arribar al punt de funcionament estacionari. Fins a tres vegades s’ha imprès la primera peça 

(DOE1) per a obtenir resultats semblants. 

Entre els experiments 4 i 5 hi ha hagut un tap que s’ha solucionat ràpidament. Sembla que el 

pellet fi ajuda a desfer els taps. 

No hi ha hagut més incidents. 

Resultats: 

 Base 1 Base 2 Altura 1 Altura 2 Pes  1 Pes 2 

DOE 1 10,75 10,31 4,86 5,01 1,82 1,67 

DOE 2 10,7 9,64 4,82 5,05 1,548 0,923 

DOE 3 10,65 10,2 5,33 5,26 2,04 2,112 

DOE 4 11,59 12,85 5,15 5,2 2,158 2,959 

DOE 5 9,94 10,16 5,23 4,82 1,386 1,262 

Taula 3: Experiments impresos el primer dia 

Dia 11/12/19: Temperatura ambient: 22,9ºC; Humitat: 31% 

Observacions: 

Resultats: 

 Base 1 Base 2 Altura 1 Altura 2 Pes  1 Pes 2 

DOE 6 8,75 9,94 5,49 5,16 0,91 1,104 

DOE 7 10,02 9,35 4,7 5,3 1,556 1,475 

DOE 8 9,63 8,44 4,83 4,91 0,781 0,507 
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DOE 9 13,59 14,31 5,05 4,43 3,896 2,397 

DOE 10 10,58 12,05 5,08 5 2,32 2,473 

DOE 11 10,54 10,6 4,82 4,79 1,871 1,784 

DOE 12 10,59 10,64 5,13 5,33 2,041 1,648 

Taula 4: Experiments impresos el segon dia 

Dia 11/12/19: Temperatura ambient: 23,2ºC; Humitat: 49% 

Realització dels experiments: 

 Base 1 Base 2 Altura 1 Altura 2 Pes  1 Pes 2 

DOE 13 10,33 10,62 4,95 4,84 1,896 1,8518 

DOE 14 11,09 11,8 5,08 4,87 1,824 1,926 

DOE 15 18,34 17,71 5,73 5,65 5,497 5,104 

DOE 16 14,04 13,4 4,93 5,25 3,568 3,41 

Taula 5: Experiments impresos el tercer dia 

 

 

 

 

 

 

 



Determinació dels paràmetres d’impressió mitjançant “Fused Deposition Modeling” (FDM) amb feedstock tipus 
“Metal Injection Model” (MIM) no comercial   

19 

 

4. Procés de canvi de material 

Per a canviar el material de la extrusora, s’ha de fer un seguit de passos, que a continuació 

s’expliquen amb detall. S’ha de tenir en compte: 

- S’ha d’anar en compte de no forçar l’estructura de la impressora, doncs si donem els 

materials o els cargols, la impressora perd precisió. 

- S’ha d’assegurar que al cargol sense fi no hi quedi rastre del material, per evitar 

contaminacions en les impressions amb el següent material. 

- Totes les operacions s’efectuen amb la impressora apagada. 

Pas 1: Afluixar els cargols que tensen la cinta de transmissió i treure-la. 

1. Apartar la tapa protectora del motor del cargol sense fi: 

 

Imatge 16: Il·lustració de la execució del Pas 1 

2. Afluixar cargols: 

 

Imatge 17: Il·lustració de la execució del Pas 1 
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3. Treure la cinta: 

 

Imatge 18: Il·lustració de la execució del Pas 1 

Pas 2: Treure el cargol sense fi. 

1. Descargolar el cargol de l’eix. 

 

Imatge 19: Il·lustració de la execució del Pas 2 

2. Treure cargol sense fi. 

 

Imatge 20: Il·lustració de la execució del Pas 2 
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S’ha de vigilar que la femella que apareix en la imatge 20 no caigui amb els pellets. 

Pas 3: Treure pellets i netejar l’extrusor i el cargol sense fi. 

1. Els pellets es poden treure amb una cullereta, o si el metall imanta, amb un imant.  

2. Per a netejar l’extrusor és bo que la impressora hagi estat utilitzada uns minuts 

abans de fer el canvi, així l’extrusor es manté calent. Amb el material calent, és 

més fàcil extreure’n el material. Amb unes tenalles, es desenrosca la broqueta 

com s’indica a la imatge. Va una mica dura, però acaba sortint. 

 

Imatge 21: Il·lustració de la execució del Pas 3 

Amb una agulla o algun instrument fi es pot treure el material que queda dins de la 

broqueta. 

El cargol sense fi també s’ha de netejar. Acostuma a quedar material solidificat, 

que és fàcil de treure. També, com es pot observar en la imatge, hi ha una 

corrosió al cargol, on partícules de material d’extrusió queden adherides al cargol, 

a causa de la pressió que exerceix aquest. 

 

Imatge 22: Il·lustració de la execució del Pas 3 

La corrosió si es possible, es pot netejar rascant amb una llima. Però s’ha d’anar en 
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compte en no llimar el material del cargol. Només s’ha de llimar les partícules 

incrustades. Si no és possible, no és rellevant. 

Pas 4: Muntar la broqueta i el cargol sense fi  

La broqueta s’ha d’enroscar. El cargol, s’ha d’introduir pel forat, assegurant que la 

femella quedi posada, tal com es veu a la imatge. S’ha d’enroscar el cargol que 

subjecta la femella. El procediment per posar la femella a vegades és una mica brut. 

S’ha de fer força per aconseguir que pugi fins a casi tocar el sostre. La posició exacte 

de la femella la marca el cargol que la subjecte a l’eix del cargol sense fi. 

 

Imatge 23: Il·lustració de la execució del Pas 4 

Pas 5: Col·locar la cinta de transmissió i tensar-la. 

De igual manera que amb els cargols l’hem destensat al pas 1per poder treure-la, ara 

l’hem de tensar. Es tensa amb les mans. 

Finalment es torna a col·locar la tapa que protegeix la cinta de transmissió. 

 Pas 6: Extrudir per acabar de treure tot el material 

Per assegurar que s’ha netejat del tot, es posen els pellets del nou material. S’extrusiona 

durant uns minuts, perquè les articules de l’antic material que podien haver quedat a l’extrusor 

o al cargol sense fi acabin de marxar, barrejats amb el nou material. Després d’uns minuts 

fent córrer material, podem donar per finalitzat el procés. 
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5. Càlcul de confusions en un disseny fraccionat 

Veure com es poden trobar totes les confusions d’un disseny factorial fraccionat està vinculat 

a com es crea la matriu del disseny. La manera més senzilla de crear la matriu d’un disseny 

factorial fraccionat és la següent: 

-S’escriu la matriu del disseny 24 complet per als factors A,B,C i D. Ens falta únicament 

completar la columna E. S’ha escrit prèviament la columna de signes per a la interacció 

ABCD, i aquesta seqüència de signes és la que assigna al factor E. Per tant, s’està confonent 

l’efecte principal E amb una interacció de quart ordre ABCD.  

A B C D E = ABCD 

-1 -1 -1 -1 1 

1 -1 -1 -1 -1 

-1 1 -1 -1 -1 

1 1 -1 -1 1 

-1 -1 1 -1 -1 

1 -1 1 -1 1 

-1 1 1 -1 1 

1 1 1 -1 -1 

-1 -1 -1 1 -1 

1 -1 -1 1 1 

-1 1 -1 1 1 

1 1 -1 1 -1 

-1 -1 1 1 1 

1 -1 1 1 -1 

-1 1 1 1 -1 

1 1 1 1 1 

Taula 6: Matriu del disseny 
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La confusió introduïda per poder escriure la matriu de disseny se l'anomena generador. De 

manera que el generador de el disseny 25-1 utilitzat és: E = ABCD Per trobar tota la resta de 

confusions, partim de les següents operacions entre columnes (les mateixes que hem fet 

servir en l'algoritme dels signes): - Donades les columnes A i B es defineix la columna AB 

com aquella que té en cada fila el signe corresponent al producte dels signes d'A i B en 

aquesta fila. - Utilitzarem la lletra I per denotar una columna només d'uns (+1); és la 

corresponent a la mitjana .: o Qualsevol columna per ella mateixa és la columna I. AA = I. o 

Qualsevol columna per I és la columna original. AI = A. o Propietat associativa. (AB) C = A 

(BC). o Propietat commutativa. AB = BA. Si utilitzant aquesta operació, multipliquem els dos 

membres del generador per E obtenim l'anomenada relació de definició. 

 - Generador: E = ABCD  

 - Relació de definició: EE = EABCD  I = ABCDE  

La relació de definició està formada per totes aquelles interaccions a què correspon una 

columna amb tot uns. Dit d'una altra manera, està formada per totes les interaccions confoses 

amb la mitjana. La relació de definició permet trobar fàcilment com estan confosos els efectes, 

només cal multiplicar els dos membres per l'efecte d'interès. Així, per a trobar amb quina 

aquesta confosa la interacció ABC:  

- ABC (I) = ABC (ABCDE)  ABC = (ABC) (ABC) D' ABC = (I) DE  ABC = D'  

 

En el cas del 25-1 de l'exemple de la solidesa del color, el patró de confusions complet és el 

següent:  

A + BCDE   B + ACDE   C + ABDE   D + ABCE         

I + ABCD   AB + CDE   AC + BDE   AD + BCE     

AE + BCD   BC + ADE   BD + ACE   BE + ACD          

CD + ABE   CE + ABD   DE + ABC 
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6. Paràmetres i estudi de la millor impressió 

De totes les combinacions de paràmetres que s’han provat durant l’estudi, s’ha arribat a la 

conclusió que la millor mostra ha estat la que es va anomenar Sample13. Els valors dels 

paràmetres és la següent: 

M221 =4 Tª broqueta=180ºC Tª llit 90ºC Gruix de capa 0.5 

Velocitat de broqueta=7 

mm/s   

Diàmetre pellets= Mitjà 

(1mm<Diàmetre<2mm) 

Diàmetre broqueta= 0,8 

mm 

Tª ambient= 22,5ºC 

Humitat= 37% 

Taula 7: Paràmetres de la Sample13 

Les impressions realitzades han donat molt bon resultat pel que fa a la geometria. Cadascuna 

de les sis arestes compleixen els 90º , i les capes inferiors impreses tenen prou consistència 

per aguantar el pes de les capes superiors durant la impressió.  

El pes de la peça segueix una distribució normal amb mitjana a 2,23 grams, i una deviació de 

0,07 grams.  

El volum teòric de les peces és de 467 mm3 . Sabent que aquest volum, es pot calcular la 

densitat de la peça teòrica: 2,23 /0,467 = 4,77 g/cm3 

Ara, es vol mesurar el volum real que tenen les mostres de la Sample13 per  comparar-lo amb 

el teòric, i fer un càlcul de densitats. Amb  A= 2,267 i B= 1,801 

𝑉 = 𝛼
𝐴 − 𝐵

𝜌0 − 𝜌𝐿
 

Imatge 23: Fórmula per calcular el volum real a partir d’A i B 

on A és el pes de la mostra a l’aire, B el pes de la mostra al líquid auxiliar, 𝜌0 es la densitat del 

líquid auxiliar (aigua), 𝜌𝐿 la densitat de l’aire (0,0012g/cm3) i 𝛼 el factor de correcció de la 

balança (0,99985). 

Volum real: 467,9 mm3. Per tant, la densitat real de la peça és:   2,23 grams /0,4679 cm3 = 

4,76 g/cm3 

Es pot resoldre doncs, que  la densitat de la peça i la densitat del material (4,76g/cm3 i 

4,87g/cm3 respectivament) no difereixen significativament. L’ompliment per tant és del 97,7%, 

donant un molt bon resultat a les peces impreses amb els paràmetres de la Sample13. 


