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Resum 

La present memòria documenta el projecte dut a terme per al disseny de l’estructura i els sistemes mecànics 

d’una impressora 3D per fotopolimerització amb tecnologia de projecció DLP (digital light processing o 

processat digital d’imatges).  

Aquest document és un recull de totes les etapes del disseny compreses entre la fase inicial, on s’estableixen 

les especificacions i requeriments del disseny, fins al disseny de detall. Les etapes intermèdies de disseny 

com el disseny conceptual amb totes les alternatives de disseny estudiades així com el disseny de 

materialització, on es calculen i defineixen els diferents mecanismes desenvolupats per a la màquina, estan 

incloses en la present memòria. S’inclou també el càlcul del cost econòmic de fabricació de la màquina i 

l’anàlisi de l’impacte del projecte en el medi ambient. 

El projecte inclou en el document annex les operacions de muntatge, els plànols de fabricació de la màquina 

i les fitxes tècniques de tots els components comercials a adquirir per a la fabricació d’aquesta. En un futur 

projecte caldrà programar la màquina i escollir els components electrònics per al control d’aquesta. 

El resultat del disseny és una impressora 3D, amb capacitat d’impressió de capes de 12,5 µm de gruix. La 

màquina de dimensions 500x485 mm d’amplada i profunditat i amb una alçada variable compresa entre 655 

i 980 mm pot imprimir peces fins a 180 mm d’alçada o amplada. La impressora compta amb 4 dipòsits 

intercanviables, és compatible amb projectors comercials i presenta un disseny pensat per a facilitar la 

interacció entre la màquina i l’usuari.  

Abstract 

This document reports the project carried out for the design of the structure and mechanical systems of a 

photopolymer 3D printer with DLP (digital light processing) projection technology 

This document is a compilation of all the design phases, beginning with the definition of the design 

specifications and requirements for the printer and finalizing with a detailed design. The intermediate design 

phases such as the brainstorming during the conceptual design, as well as the materialization phase in which 

the different mechanisms are calculated and defined, are included in this report. The document also includes 

the calculation of the manufacturing costs of the machine and a study of the project impact on the 

environment. 

Attached to this memory, the reader will find the assembly operations, the manufacturing drawings of the 

machine parts and the technical data sheets of all the commercial components to be acquired for its 

manufacture. In a future project, it will be necessary to program the machine and choose the electronic 

components for its control. 

The output of the design is a 3D printer with a printing resolution of 12.5 µm layers. The machine, measuring 

500x485 mm in width and depth and with a variable height between 655 and 980 mm, can print parts up to 

180 mm in height or width. The printer is ready to work with various commercial projectors, has 4 

interchangeable tanks and is designed in order to facilitate the interaction between the machine and the user.  
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1. Glossari

DLP (Digital light processing o Processat per llum digital): tècnica de projecció d’imatges utilitzada

en projectors basada en el reflex d’un feix de llum en microxip format per milers de micromiralls. 

Aquests micromiralls es posicionen mecànicament, reflexant sobre cada pixel de la projecció la 

quantitat de llum adequada per a formar la imatge.  

LCD (Liquid Cristal Display):  tècnica de projecció d’imatges utilitzada en projectors que funciona 

mitjançant la divisió d’un feix de llum blanca en tres feixos dels colors primaris. Aquest feixos, es 

reflecteixen per separat sobre 3 cristalls LCD que filtren el pas de cada color en funció dels 

requeriments de la imatge. Els 3 feixos, un cop traspassen els cristalls LCD, convergeixen en un únic 

prisma de llum, superposant-se i generant la imatge desitjada. 

VAT Photopolymerisation: metodologia d’impressió 3D que consisteix en la utilització de fonts de 

llum de diverses naturaleses per a solidificar capa a capa resina líquida continguda en un recipient. 

Les principals tècniques que funcionen segons aquest principi són la impressió DLP i SLA. 

SLA (Estereolitografia): tecnologia d'impressió 3D que funciona mitjançant l’exposició d’una capa de 

resina líquida fotosensible a un raig de llum làser UV, per a endurir-la i solidificar-la. Un cop el làser 

recorre una capa amb el patró desitjat, la plataforma d’impressió es desplaça una capa en direcció 

vertical, submergint la peça en resina líquida per procedir a l’enduriment de la següent capa. 

DIW (direct ink writting): mètode additiu de fabricació en que la tinta o material es dispensa a través 

de fluxos controlats en posicions definides digitalment per fabricar estructures 3D capa a capa.  

Open Source: Accés lliure al disseny i al codi referent al desenvolupament d’un producte 

MEF (Mètode Elements Finits): mètode numèric per a l’aproximació de solucions d’equacions 

diferencials parcials complexes, emprat per a la resolució de càlculs en àmbits com la física o la 

mecànica.  

CM (Conjunt de muntatge): nomenclatura emprada per a citar les diferents fases de muntatge de la 

màquina dissenyada. 
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2. Prefaci 

El REMM (grup de recerca del Departament de Resistència de Materials de l’ETSEIB), el Diopma (grup 

de recerca de la facultat de química de la UB) i el CIM de la UPC participen en una investigació comuna 

sobre les propietats de peces obtingudes per fabricació additiva amb la tècnica d’impressió 3D per 

DLP (processat digital de llum). L’estudi s’aplica a l’àmbit de materials plàstics i ceràmics. 

Actualment s’està treballant en la caracterització mecànica dels materials en funció dels  diferents 

paràmetres de fabricació. S’estan duent a terme els corresponents assajos experimentals sobre 

provetes estandarditzades per a valorar l’efecte de dits paràmetres i establir un model constitutiu 

adequat.  

A causa de la complexitat del material d’estudi i les característiques de les peces fabricades per al 

projecte, les impressores comercials no presenten suficient flexibilitat a l’hora de variar els paràmetres 

d’impressió per al correcte desenvolupament de l’estudi. Per aquest motiu, el projecte requereix  

l’elaboració de dissenys propis d’impressores en lloc de recórrer a les impressores presents al mercat. 

Aquest projecte sorgeix donada la necessitat d’una nova màquina per a continuar amb l’estudi del 

material esmentat. El disseny busca ser un disseny compacte, de funcionament únicament per la 

tècnica DLP, amb diferents mides disponibles d’impressió i amb possibilitat de ser preparada per a la 

impressió per part d’un únic operari. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

El projecte consisteix en el disseny mecànic d'una impressora 3D de resina, de funcionament pel 

mètode DLP (Digital Light Processing) i amb format top-down.  

L’objectiu del projecte és obtenir un disseny d’impressora compacte, és a dir, un model de dimensions 

reduïdes per poder ser posicionat en oficines o sales convencionals, no necessàriament laboratoris o 

tallers, que implementi millores en alguns dels sistemes mecànics existents en altres màquines 

emprades en el mateix projecte d’investigació. El nou disseny també ha d’anar encarat a la reducció 

de temps necessari per a la preparació de la màquina i a afavorir-ne la neteja. 

Addicionalment, es busca un disseny que permeti la fabricació de peces amb capes de diferents 

materials i maximitzant la compatibilitat amb elements comercials tals com el projector d’imatges. 

3.2. Abast del projecte 

L’abast del projecte inclou la fase de disseny mecànic, deixant per a fases posteriors la fabricació del 

prototip, la programació de la màquina i l’elecció dels components de control. L’objectiu és culminar 

el projecte un cop tancada la fase de disseny de detall, acabant el projecte amb totes les peces del 

disseny degudament documentades per a la seva posterior fabricació o compra.  

Queda fora de l’abast del projecte l’optimització econòmica de la fabricació de la màquina, excloent-

se’n doncs la comparació de pressupostos entre fabricants i proveïdors de components comercials. 

3.3. Organització i planificació del projecte 

Durant la planificació del projecte, s’ha dividit el projecte en les diferents fases que s’engloben en un 

projecte de disseny mecànic [1], fases en les quals també està organitzada la memòria del projecte.  

● Definició d’especificacions 

● Disseny conceptual 

○ Anàlisi de l’estructura funcional 

○ Estudi de mercat  

○ Analogia amb altres sistemes tècnics i Brainstorming o pluja d’idees  

● Disseny de materialització 

● Disseny de detall 

 S’inclou també l’estudi econòmic del projecte, l’avaluació d’impacte ambiental i les fases de muntatge. 

La planificació del projecte contempla l’execució entre els mesos d’octubre de 2019 i abril de 2020.    
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3.4. Recursos disponibles 

Per al disseny de la impressora s'empra el programa de disseny Creo Elements Direct Modeling de la 

companyia PTC. Es tracta d’un programa de disseny CAD no paramètric caracteritzat per permetre el 

modelatge directe dels objectes.  

Per als càlculs estructurals s’empra el programa ANSYS 2020. Es tracta d’un programa de càlcul basat 

en el mètode dels elements finits, que permet parametritzar els problemes i calcular-ne una solució 

aproximada. La llicència disponible és la versió per estudiants i en limita el nombre màxim de nodes 

disponibles a 32,000. 

D’altra banda, per a la realització del projecte s’han visitat dues impressores 3D que funcionen pel 

mateix principi de funcionament que la impressora d’estudi.  
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4. Tecnologia DLP 

La tecnologia DLP (processament de llum digital o digital light processing) és una de les tècniques 

emprades pels projectors d’imatges per tal de convertir les senyals digitals en projeccions lumíniques 

amb les formes desitjades. En l’àmbit de la impressió 3D, les impressores de funcionament per DLP 

són un cas particular de la tècnica coneguda com a fotopolimerització o VAT polymerization.  

La fotopolimerització és una de les categories en què es classifiquen els mètodes d’impressió 3D, 

consistent en la fabricació d’objectes mitjançant resines polimèriques líquides que solidifiquen en 

contacte amb una font de llum [2].  

Sobre una plataforma es diposita una capa fina de resina fotosensible i s’hi projecta llum amb la forma 

que es vol que adquireixi la primera capa de l’objecte. Un cop la llum incideix sobre la resina, aquesta 

solidifica únicament en els punts on incideix el raig de llum i la geometria obtinguda queda adherida 

a la plataforma. A continuació, s’atura el feix de llum, es cobreix la capa impresa amb una altra capa 

de resina líquida i es torna a projectar una imatge de la forma desitjada, obtenint una nova capa de 

material que queda adherida a la capa anterior. Es repeteix el procediment fins que l’objecte té la 

forma desitjada. Aleshores s’extreu la peça del recipient on resta la resina líquida no utilitzada, se 

separa de la plataforma i es netegen les restes de líquid. Posteriorment, es pot procedir al curat del 

material per a la millora de les propietats físiques de la peça.  

Així doncs, les impressores per fotopolimerització, tenen una sèrie de components necessaris per al 

seu funcionament: 

- Una font de llum controlada digitalment 

- Un recipient amb resina líquida fotosensible 

- Una plataforma sobre la qual s’imprimeix la peça 

Les impressores per fotopolimerització es classifiquen en dos tipus en funció de la tecnologia emprada 

per a la projecció de llum: SLA (estereolitografia) o DLP (processat de llum digital).  L’estereolitografia 

(SLA) utilitza un feix de llum làser que ressegueix el contorn a solidificar, a diferència de les segones 

que projecten la imatge sobre la resina amb un projector d’imatges de funcionament DLP. En la Fig. 4.1 

s’il·lustren els dos principis de funcionament.  

 

Fig. 4.1. Esquemes de funcionament d’una impressora per DLP i una per SLA.  [Font pròpia] 
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4.1. Funcionament de la tecnologia DLP 

Les dues principals tecnologies de projecció en projectors digitals són LCD (liquid cristal display) i DLP 

(digital light processing) [3]. Per poder explicar per què els projectors DLP són els utilitzats en impressió 

3D, cal conèixer el principi de funcionament de cada sistema de projecció.  

El funcionament intern dels projectors LCD consisteix en la desintegració d’un feix de llum blanca en 

tres feixos de llum dels colors primaris. Aquests tres feixos es projecten per separat sobre 3 plaques 

LCD que tenen la mateixa resolució que la imatge a projectar i que bloquegen o deixen passar la llum 

de cada color en la posició de cada píxel, en funció de les característiques de la imatge a projectar. Els 

tres feixos de llum convergeixen a la sortida de les plaques LCD i per superposició generen la imatge. 

D’altra banda, en els projectors DLP el feix de llum blanca es projecta sobre un microxip anomenat 

DMD (dispositiu de micro-miralls digitals). El DMD conté tants micro-miralls com píxels té la imatge 

projectada. Cada micro-mirall canvia la seva posició mecànicament per tal de projectar la quantitat de 

llum requerida en el píxel corresponent. La resta de llum es projecta cap a l’interior del projector a 

l’anomenat absorbidor de llum, de forma que cada mirall pot projectar fins a 1024 tonalitats diferents 

entre el blanc i el negre. 

Per a la impressió de peces és necessari que els píxels corresponents a les zones que no han de 

solidificar no emetin gens de llum. Els projectors DLP permeten apagar els píxels completament 

(enviant tota la llum corresponent al píxel a l’interior del projector). Per contra, els projectors LCD per 

crear píxels negres bloquegen el pas de llum en les tres plaques LCD, a través de les quals es filtren 

restes de llum. Per aquest motiu, les impressores 3D requereixen l’ús de projectors DLP.  

4.2. Configuracions d’impressores DLP 

Les impressores 3D DLP es classifiquen principalment en dues categories en funció de la 

configuració dels seus components. Les dues configuracions possibles són conegudes com a Bottom-

top i Top-down. 

La configuració Top-down es caracteritza per tenir el projector col·locat per sobre de dipòsit de resina 

líquida, de forma que la llum incideix de forma directa sobre la resina i la peça es va submergint 

a mesura que avança la impressió. D’altra banda, les impressores Buttom-top, tenen el projector 

situat sota el dipòsit, de forma que la llum travessa la base transparent del mateix abans d’entrar en 

contacte amb la resina. La peça es va extraient fora del dipòsit a mesura que es va imprimint.  En la 

Figura 4.2 s'observa l'estructura genèrica dels dos tipus de configuració.
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Fig. 4.2. Esquemes de funcionament d'impressores 3D per DLP amb 

configuracions top-down i Buttom-top respectivament. L’orientació vertical de 

l’objecte imprès queda invertida. [Font pròpia] 

Les principals desavantatges de la configuració top-down, és a dir, la configuració de la màquina a 

dissenyar en el present projecte són: 

- Major volum de resina necessari per a procedir a imprimir, ja que cal omplir el dipòsit

- Dimensió de màquina major (dipòsit de dimensions superiors)

- Tensió superficial del líquid a la superfície que elimina el paral·lelisme de la superfície líquida

i de la plataforma d’impressió.

Pel que fa als avantatges, i motius pels quals aquesta configuració és més adequada per al projecte de 

recerca en el que s’emmarca el present disseny, destaquen el fet que les peces poden tenir menys 

errors constructius, ja que es pot imprimir la peça sobre suports i els errors de desalineació de la 

plataforma es queden als suports. D’altra banda, la configuració top-down permet hibridar amb altres 

tecnologies. 
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5. Estudi de mercat 

La tècnica de fabricació per fotopolimerització s’origina el 1984 [4] i s’inicia la comercialització 

d’impressores per tecnologia DLP el 2012 [5].  Des d’aleshores, el mercat ofereix nombroses 

alternatives amb rang de preus i precisions de fabricació molt variable, amb dissenys oberts (Open 

Source) i amb màquines dissenyades per a la indústria o per al consum individual.  

Observant les tendències del mercat es pot observar que les impressores DLP de configuració Top-

down són menys populars que les Bottom-top, comercialitzant-se les primeres majorment per a 

aplicacions industrials o d’investigació.  

Previ a la definició d’especificacions del disseny, s’estudien algunes característiques de les impressores 

del mercat, per poder establir especificacions de disseny realistes. S’han contemplat en l’estudi les 

principals impressores comercials de l’actualitat [6] i models no comercials.  

En la Gràfica  5.1 s’observa la relació entre les dimensions principals de les impressores comercials i les 

dimensions imprimibles. L’alçada de màquina depèn de la configuració de la impressora (bottom-top 

o top-down) i en el cas de les impressores top-down està directament relacionada amb l’alçada màxima 

imprimible. Pel que fa a les dimensions horitzontals, es pot veure com la relació és menys directa i les 

impressores solen mesurar entre 300 i 450 mm tant d’amplada com de profunditat, independentment 

de la dimensió imprimible.  

 

 

Gràfica  5.1. Relació entre les dimensions principals d'impressores DLP i les dimesions imprimibles. 

Una altra característica d’interès en impressores 3D és la resolució que es pot obtenir en les peces 

impreses. Aquesta característica en el pla horitzontal depèn de la resolució del projector, però en la 

direcció vertical es tradueix en la mínima alçada de capa imprimible, que depèn del disseny de la 

impressora. En la Taula 5.1 es llisten les mínimes alçades de capa que cada impressora pot assolir. 
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Model Fabricant Alçada de capa (µm) 

Hunter DLP FlashForge 25, 50 

TITAN 2 HR KUDO3D 5 

MOONRAY S100/D75 SprintRay 20, 50, 100 

B9 CORE 550 B9CREATIONS 10 

B9Creator v1.2 30, 200 

MAX ASIGA 62 

Slash Plus Uniz 10, 25, 50, 100, 150, 200, 300 

M-one J80/D100 MakeX 5 

Octave Light R1 Octave Light 25 

PLUTO 3Devised 25, 100 

Milkshake Milkshake3D 20, 100 

Taula 5.1. Alçades de capa assolibles per impressores per DLP comercials 

Les alçades de capa en la direcció Z de les màquines comercials varien entre 5 y 100 µm. Cal tenir en 

compte que,  encara que la màquina mecànicament les pugui proporcionar, en funció de la resina 

resulta necessari augmentar el gruix de les capes. 
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6. Especificacions de disseny 

Per a la definició de les especificacions es parteix de les peticions de disseny. Les característiques a 

incorporar en el model, qualitativament són les següents: 

- Fixació projector 

Interessa poder muntar i desmuntar el projector sense haver de desmuntar la màquina, així 

com ajustar-ne l’alçada de treball per tal d’adaptar-la als requeriments de cada mida de peça. 

També interessa que la màquina sigui compatible amb diferents projectors. 

 

- Buidatge del dipòsit 

El material excedent (la resina líquida restant) en una impressió és reaprofitable. Interessa 

incorporar un mètode de buidatge senzill, minimitzant la pèrdua de material. 

 

- Ajust horitzontalitat i alçada de plataforma i anivellador 

La tensió superficial a la part superior del dipòsit implica que la capa superior de resina, és a 

dir, la capa exposada a les imatges projectades, no sigui plana. Per allisar la superfície 

superior del líquid es fa passar un element paral·lel a la plataforma d’impressió encarregat 

d’arrossegar l’excedent de resina fora del dipòsit. Interessa implementar un sistema per a la 

subjecció de tal component, de forma que se’n pugui ajustar l’alçada i l’horitzontalitat.  

També cal garantir que la plataforma d’impressió és paral·lela a la superfície del fluid, per tant 

durant el procés de preparació de la màquina s’han de poder ajustar les possibles 

desalineacions.    

 

- Canvi de material 

En algunes aplicacions és requisit canviar de material un cop ja iniciada la impressió (peces 

multimaterial o multicolor).  Per a realitzar el canvi, s’extreu la plataforma d’impressió i es 

neteja la resina líquida de la part de peça ja impresa. En paral·lel, es canvia el fluid contingut 

en el dipòsit. Cal garantir que la peça queda col·locada en la mateixa posició exacta quan es 

torna a muntar la plataforma.  

 

- Dipòsits de diferents mides 

Independentment de les dimensions de la peça a fabricar, els dipòsits s’omplen fins a la part 

superior. Es sol·licita un disseny d’impressora que permeti la utilització de dipòsits de mides 

variables, per poder imprimir peces petites i grans sense necessitat d’omplir sempre un 

dipòsit de gran volum. 

 

- Mida compacta 

Interessa reduir el volum ocupat per la màquina, idealment possibilitant la instal·lació de la 

mateixa en despatxos i sales de treball.  
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A partir dels requeriments i l’estudi de dimensions de la resta d’impressores del mercat, s’estableixen 

les especificacions per al disseny, recollides a la Taula 6.1. Les especificacions es classifiquen en funció 

de si es tracta de requeriments o desigs. 

Producte: Impressora 3D DLP Top-down 
Data de creació: 26/09/2019 

Última data de revisió: 08/12/2019 

ESPECIFICACIONS 

Concepte Data Proposa Tipus Descripció 

Resolució en Z 26/09/2019 Director R Alçada mínima de capa imprimible: 12 µm 

Volum 

imprimible 
26/09/2019 Director R 

Mides d’impressió de peces en mm: 

● 140x140x30 

● 180x180x30 

● 60x60x180 

● 60x60x30 

Alçada de 

projector 

regulable 

26/09/2019 Director R 

L’alçada del projector ha de ser regulable 

per a un mínim de 4 posicions distribuïdes 

homogèniament. El canvi d’alçada no ha 

d’implicar desmuntar el projector 

Dimensions 

màquina 
08/12/209 Projectista D 

Mides màximes: 

● Alçada: 1000 mm 

● Amplada: 500 mm 

● Profunditat: 500 mm 

Compatibilitat 

amb projectors 

múltiples 

26/09/2019 Director R 
Compatible amb els projectors DLP més 

usuals al mercat. 

Intercanviabilitat 

de dipòsits 
26/09/2019 Director R 

Compatible amb dipòsits optimitzats per a 

les mides d’impressió establertes 

prèviament. 

Posicionament 

plataforma 

d’impressió 

05/03/2020 Director R 

La plataforma permet bascular-ne la 

posició durant la preparació de la màquina 

de forma que l’extrem de la plataforma 

pugui oscil·lar 1mm en direcció vertical.  

Taula 6.1. Especificacions de disseny. 

Addicionalment interessa reduir el cost de la màquina al mínim.   
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7. Disseny conceptual

7.1. Anàlisi de l’estructura funcional 

Les funcions que ha de realitzar la màquina, independentment de les solucions adoptades 

s’esquematitzen en la Fig. 7.1. 

Fig. 7.1. Anàlisis de l'estructura funcional d'una impressora DLP 

A partir de l’estructura funcional, es divideix el disseny en diferents subconjunts o 

mòduls, responsables de cada acció a realitzar per la màquina (veure Fig. 7.2).  

Fig. 7.2. Esquema de subconjunts de la màquina. 

[Font pròpia] 

M01 - Projector i  sistema de fixació 

M02 - Dipòsit 

M03 - Plataforma d’impressió 

M04 - Eix vertical 

M05 - Anivellador  

M06 - Estructura 

M07 - Sistema electrònic 

M08 - Altres (contenidor de líquid, etc) 

Els sistemes 6 (estructura) i 7 (sistemes electrònics) són fixes a la bancada en tot moment. Els dipòsits 

(2) i el projector (1) es poden moure durant la preparació de la màquina però resten immòbils durant

l’operació normal de la màquina. A cada capa impresa, la plataforma (5) es desplaça verticalment per 

l’eix (4) cap a la base del dipòsit (en desplaçaments periòdics iguals a l’alçada de capa programada, 

amb amplituds múltiples de 12,5 µm). Un cop impresa cada capa, l’anivellador (5) es desplaça per la 

superfície del fluid eliminant el material excedent. 
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7.2. Brainstorming i analogia amb altres sistemes tècnics 

En aquest apartat s’estudien possibles plantejaments per a la solució dels diferents sistemes de la 

màquina. En el capítol 8 s’estudien i es desenvolupen en detall les solucions constructives proposades.  

El llistat es divideix en funció dels diferents mòduls i requeriments de disseny: 

- M01 - Projector: sistema de fixació  

- M02 - Dipòsits: sistemes de buidatge del dipòsit 

- M03 / M04 - Plataforma elevadora i eix vertical: canvi de material 

- M05 - Ajustador de nivell: sistemes de posicionament 

- M06 - Estructura: Suport de dipòsits de diferents mides i disseny compacte 

7.2.1. Fixació projector 

Les especificacions a tenir en compte són: 

- Alçada regulable del projector a un mínim de 4 alçades diferents 

- Àrea de projecció màxima de 180x180 mm i mínima de 60x60 mm 

- Compatibilitat entre projectors disponibles al mercat 

- Màquina compacte de mínima alçada possible 

Pel que fa al sistema de posicionament del projector, en primer lloc s’estudien les distàncies a les 

quals cal col·locar el projector per a obtenir les mides d’impressió requerides (180 mm la major i 

60 mm la menor).  

La relació entre la distància a la pantalla de projecció i l'ample d'aquesta es coneix com a factor de 

projecció (throw ratio). Aquest paràmetre s’indica amb dues xifres separades per dos punts, on la 

primera xifra indica la distància a la qual cal col·locar el projector de la pantalla per tal d’obtenir 

una imatge de l’amplada indicada per la segona xifra. Per exemple, un factor 3:1 implica que cal 

projectar a 3 metres de distància per obtenir una imatge d’un metre d’amplada.  

Un altre factor a tenir en compte és l'offset vertical. La majoria de models projecten la imatge a una 

alçada superior o inferior al pla del projector, aquest desfasament s’observa en la Fig. 7.3.  

Els projectors generalment permeten l’ajust de proporció d’imatge (habitualment 16:9 per sèries, 

2,35:1 per pel·lícules o 4:3  per presentacions). Cal tenir en compte a l’hora de calcular la distància 

de projecció, que l’alçada de la imatge és la mida d’interès per a garantir que la projecció cobreix 

completament l’àrea d’impressió.  
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Fig. 7.3. Principals dimensions a tenir en compte per al càlcul de la distància de projecció. [Font pròpia] 

 

Ja que el projector d’ús de la màquina pot variar, a la Taula 7.1 es calcula la distància per alguns dels  

projectors DLP 4k del mercat, per tal de conèixer el mercat i garantir màxima compatibilitat. 

Model de projector Projecció 18x18cm Projecció 6x6cm Unitats 

ACER H6510BD 0,48 0,16 

m 

BenQ W1700 0,56 0,19 

BenQ TK800 0,56 0,19 

OPTOMA TECHNOLOGY UHD300X 0,51 0,17 

OPTOMA UHD51 0,51 0,17 

OPTOMA UHD300x 0,51 0,17 

OPTOMA TECHNOLOGY UHD40 0,51 0,17 

JMGO J6S 0,36 0,12 

BARCO_F22_SERIES 0,71 0,24 

BenQ MS527 0,51 0,17 

Taula 7.1. Distàncies de projecció calculades per a diferents models de projectors DLP amb el zoom al mínim. 

Així doncs es dissenyarà el sistema garantint un rang de posicionament del projector entre 0,6 i 

0,56 m de distància amb la superfície de resina líquida, de forma que es puguin utilitzar la majoria 

de projectors presents al mercat. 

Per a permetre la regulació de dita alçada del projector s’han observat sistemes anàlegs tals com 

taules d’alçada regulable, trípodes per a fotografia, faristols per a partitures, plataformes 

elevadores mòbils i suports comercials de televisors i projectors. La Taula 7.2 presenta 4 possibles 

solucions constructives per al suport del projector en la màquina d’estudi. 

Opcions: Alçada de projector regulable 

  

 
 

Guies prismàtiques Plataformes 

elevadores 

Guies fixes amb 

plataforma mòbil 

Regulació engranada 

Taula 7.2. Possibles solucions constructives per al suport regulable en alçada del projector. 
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Pel fet que es busca disminuir les dimensions de la impressora, es descarta la proposta de fixar 

guies verticals per a moure el projector, ja que quan el projector està en posicions baixes, ocuparien 

un espai vertical que la resta de solucions proposades no ocupen. Per simplicitat constructiva, 

s’escull la primera proposta (sistema de posicionament a partir de perfils prismàtics). 

D’altra banda, per al disseny del suport del projector, que ha de ser vàlid per a projectors 

comercials variats, s’estudien les diferents configuracions per a la collada en projectors de marques 

diverses. S’observa que la majoria de projectors incorporen rosques a la base però no hi ha 

homogeneïtat entre fabricants pel que fa als mètrics de les rosques ni a la distribució dels punts 

de subjecció.  

Els sistemes anàlegs estudiats per al disseny del suport són subjeccions comercials de projectors, 

televisors, GPS i telèfons mòbils. En la Taula 7.3 es recullen les 4 possibles constructives valorades 

per al disseny. 

Opcions: Subjecció universal de projectors 

    

Guies ajustables 

horitzontalment 

Guies d’extensió 

regulable 

Plataformes amb 

forats compatibles 

per diversos models 

Suports amb brides 

Taula 7.3. Possibles solucions constructives per al suport universal del projector. 

 

7.2.2. Buidatge del dipòsit 

Un cop acabada la impressió, el material líquid sobrant es diposita en el mateix recipient on es 

compra, per ordre general pots cilíndrics, comunament comercialitats en recipients de 0,25 a 1 

litre. 

El sistema per al buidatge ha de tenir procurar assolir: 

- Mínim augment de preu del dipòsit 

- Mínimes pèrdues de líquid 

- Mínim augment de dimensions de la impressora 

- S’ha de garantir estanqueïtat. 
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Així doncs, en primer lloc es proposen solucions per a la configuració i retirada del dipòsit (Taula 

7.4). La retirada del dipòsit, pot tenir lloc al final de la impressió o en el moment en què es canvia 

de material d’impressió en la mateixa peça. 

Configuració posicionament dipòsits 

   
 

Extracció del dipòsit 

lateral 

Sistema d’elevació de 

dipòsit per a l’extracció 

Dipòsit elevat per 

sobre del recipient 

de resina 

Ús de mànegues per al 

buidat 

Taula 7.4. Possibles solucions constructives per al suport i extracció del dipòsit. 

La segona solució proposada (elevar el dipòsit per sobre de la plataforma suport) es descarta per 

tal d’evitar moure el projector en extreure’n el dipòsit, ja que aquest es troba posicionat a sobre. 

La tercera solució proposada es descarta per tal de garantir un disseny compacte de la màquina, 

ja que deixar una superfície lliure per sota de la màquina implica un creixement important en 

l’alçada d’aquesta. Es desenvoluparà la primera proposta, ja que redueix el nombre de components 

necessaris del sistema, facilita la preparació de la màquina i en redueix les pèrdues de resina 

durant la neteja en comparació amb l’ús de mànegues. Caldrà garantir que la plataforma suporta 

el pes del dipòsit. 

Cal definir també el sistema de buidatge. Sistemes anàlegs estudiats són dipòsits genèrics, càrters 

de motors o bidons. Les quatre propostes valorades es recullen en la Taula 7.5. 

Sistemes de buidat 

  
 

 

Tap de buidat Vàlvules de 

drenatge 

Aixeta de buidat Mànegues 

Taula 7.5. Possibles solucions per al buidat del dipòsit. 

Les vàlvules de drenatge i aixetes de buidatge, tot i tractar-se de solucions que en faciliten l’ús, 

tenen una neteja més complicada que l’ús de taps de buidatge. El material líquid emprat en les 

impressions és viscós i podria quedar incrustat a l’interior. Les mànegues també presentarien un 

augment de pèrdues i impliquen una complexitat superior del sistema. Es desenvoluparà la solució 

mitjançant taps de buidatge, per la simplicitat de neteja i per tractar-se de la proposta 

econòmicament més òptima. 
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7.2.3. Canvi de material 

Un dels requeriments de disseny de la impressora és que es pugui canviar de material o color 

durant el procés d’impressió de les peces. Això implica extreure la plataforma on hi ha la peça a 

mig imprimir, netejar-la de resina líquida canviar el material del material del dipòsit.  En el següent 

pas es col·loca la plataforma (amb la peça a mig imprimir encara enganxada) i es continua amb la 

impressió. 

Cal dissenyar un sistema que permeti extreure la plataforma i recol·locar-la garantint la mateixa 

posició. Algunes opcions plantejades es recullen a la Taula 7.6.  

Configuració plataforma 

 
  

Plataforma amb imants 
Plataforma retirable des de 

l’interior del dipòsit 

Plataforma retirable des de 

l’interior 

Taula 7.6. Possibles configuracions constructives per a l'extracció de la plataforma. 

 

Les plataformes amb imants es descarten perquè en el cas que les resines es reforcessin amb 

partícules metàl·liques fèrriques, els imants interferirien en l’homogeneïtat del material. Pel que fa 

a les opcions de retirada prismàtica de la guia, la segona opció presentada es descarta, ja que en 

impressions amb partícules ceràmiques, aquestes partícules s’adhereixen a les superfícies 

metàl·liques impedint el correcte funcionament de l’enllaç entre peces. Així doncs, es treballarà en 

un mecanisme que permeti extreure la plataforma guiant-la des de parts sempre exteriors al 

dipòsit. El disseny final inclourà la possibilitat d’ajustar la horitzontalitat de la plataforma durant el 

muntatge de la mateixa. 

  

7.2.4. Fixació anivellador 

L’anivellador s’encarrega de recollir l’excés de 

líquid i expulsar-lo fora del dipòsit, deixant la 

superfície superior del líquid plana i paral·lela 

a la plataforma d’impressió, tal com s’observa 

a la Fig. 7.4.  

És rellevant que l’anivellador estigui posicionat a l’alçada desitjada (just per sobre de les parets del 

dipòsit (sense arribar a col·lidir-hi) i que sigui horitzontal. Així doncs, cal garantir que durant la 

preparació de la màquina, l’usuari pot ajustar aquests dos paràmetres en cas de desalineament, 

com s’il·lustra a la Fig. 7.5.  

Fig. 7.4. L'anivellador elimina la geometria generada 

per la tensió superficial de la resina. [Font pròpia] 
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Fig. 7.5. Esquema dels possibles desalineaments de l'anivellador. [Font pròpia] 

Tres de les configuracions proposades per al mecanisme es presenten a la Taula 7.7, totes 

combinant un enllaç prismàtic i una articulació. En la fase disseny constructiu s’estudiarà la primera 

proposta i es proposarà el model constructiu que permeti fixar els dos graus de llibertat del 

sistema. 

Mecanismes per al posicionament de l’anivellador o wiper 

 
 

 

Articulació fixa a la 

bancada i enllaç 

prismàtic giratori 

Enllaç prismàtic solidari a la 

bancada i articulació a l’extrem 

de l’anivellador 

Enllaç prismàtic solidari a la 

bancada i articulació al 

centre de l’anivellador 

Taula 7.7. Possibles mecanismes per a l'ajust de la posició de l'anivellador. 

 

7.2.5. Dipòsits de diferents mides 

Continuant amb la solució constructiva proposada en la secció 7.2.2, i tenint en compte que la 

màquina pot canviar de dipòsits, cal determinar el sistema per a subjectar els dipòsits de menors 

dimensions.  

Les solucions valorades s’observen a la Taula 7.8 i s’escollirà la solució un cop calculada l’estructura 

per garantir que les deformacions no són excessives. 

Suport sobre la plataforma 

   

El dipòsit s’allarga fins a 

recolzar sobre les 3 cares 

Dipòsit suportat sobre 

dues cares amb biga 

afegida 

Plataforma per a suportar el 

dipòsit per les 4 cares amb 

planxa addicional 

Taula 7.8. possibles solucions per a adaptar els dipòsits petits a la plataforma estructural de la màquina. 
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7.3. Esbós de la configuració de la màquina 

Un cop escollides les solucions de disseny per als diferents subsistemes, es procedeix a la distribució 

dels diferents components. En resulta la configuració de la Fig. 7.6, de la qual s’estimen unes 

dimensions mínimes de màquina de 430x420mm en el pla horitzontal. Per a la distribució dels 

diferents components  s’han tingut en consideració diversos factors: 

1. L’extracció del dipòsit no pot ser bloquejada per les 

guies del projector 

2. L’alçada lliure per sota de la plataforma base ha de 

ser major a la profunditat del dipòsit de 180 mm de 

profunditat 

3. El projector ha de tenir llibertat de moviments en 

direcció vertical i horitzontal 

4. El sistema de guies per al moviment de l’anivellador 

es col·loca per sota de la plataforma base per evitar 

que els diferents components puguin impregnar-se 

amb resina líquida 

5. Es disposa d’espai de suport per als components de 

control electrònic 

6. El recorregut de la plataforma d’impressió permet 

extreure les peces del dipòsit (amb una alçada 

d’impressió fins a 180 mm). 

  

Fig. 7.6. Esbós constructiu de la màquina un cop 

acabada l'etapa de disseny conceptual. [Font pròpia] 
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8. Disseny de materialització 

8.1. Materials de fabricació 

Per a la fabricació dels diferents components es fa una preselecció dels materials, que serà validada 

en funció de les geometries finals i els requeriments mecànics de cada peça fabricada en les següents 

etapes de disseny de materialització de cada sistema i component.  

Es requereix un material lleuger, de fàcil mecanització, possibilitat de ser treballat en forma de xapa 

plegada i eventualment es podria requerir que el material possibilités operacions de soldadura. 

Interessa també que el material sigui comú en el mercat i assequible econòmicament.  L'alumini 

compleix amb aquestes característiques i és comunament emprat en màquines de fabricació additiva. 

Per a les peces mecanitzades s’escull l’aliatge AlMg1SiCu (L-3420 segons UNE, 6061 segons AA) en estat 

T4 [7]. Es tracta d’un aliatge usat comunament per a perfils extruïts i peces mecanitzades per a 

maquinària i eines, així com a productes del sector de l’alimentació o l’aeronàutica degut a la seva alta 

resistència a la corrosió. Es tracta d’un material òptim per a processos de mecanització i es 

comercialitza en forma de planxes, barres, tubs, xapes i filferro [8].  

Pel que fa a peces de xapa plegada, s’escull l’aliatge Al99,5 (L 3051 segons UNE o 1050 segons AA) en  

estat H14. És l’aliatge més freqüent en el grup d’aluminis comercials de puresa superior al 99%. Es 

caracteritza per la seva facilitat de conformació i soldabilitat i es comercialitza en forma de planxes 

laminades de 0,35 a 12 mm de gruix o en forma de perfils extrudits [9]. No presenta altes 

característiques mecàniques.  

Les propietats mecàniques dels materials escollits es recullen a la Taula 8.1. 

 

Mòdul 

elàstic 

N/mm2 

Densitat 

g/cm3 

Límit elàstic 

N/mm2 

Límit a 

ruptura 

N/mm2 

Resistència a 

cisallament 

N/mm2 

Duresa Brinell 

(HB) 

AA 6061 (T4) 70,000 2,7 140 235 150 65 

AA 1050 (H14) 69,000 2,7 105 120 70 35 

Taula 8.1. Propietats fíisquies i mecàniques dels materials escollits per al disseny. [10][11] 

Les recomanacions per als radis de plegat en el cas d’alumini AA 1050 es presenten a la Taula 8.2. Cal 

multiplicar el coeficient de plegat pel gruix de la xapa per tal de conèixer el mínim radi de plegat 

recomanat. 

Gruix xapa (e) Coeficient de plegat*  

0,8 < e < 1,6 mm 0,5 

1,6 < e < 4,8 mm 1 

4,8 < e < 6 mm 2 

6 < e < 12 mm 2,5 

Taula 8.2. Radis de plegat mínims recomanats per planxes de AA 1050. Cal multiplicar el coeficient pel 

gruix de la xapa. [11] 
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8.2. Materialització dels subsistemes 

8.2.1. Projector i  sistema de fixació 

Suport d’alçada regulable 

Per a la fixació del projector, seguint amb els 

paràmetres triats a l’apartat 7.2.1, s’utilitzen perfils 

telescòpics. Es col·loquen a banda i banda del dipòsit, 

com s’observa a la Fig. 8.1, de forma que el projector es 

pot desplaçar de forma vertical i horitzontal fins a ser 

fixat en la posició desitjada.  

El recorregut vertical és de 330 mm i horitzontalment 

el projector té un recorregut de 180 mm.  

La fixació en les diferents posicions es realitza 

mitjançant una rosca interior al perfil mòbil i un cargol a pressió sobre el perfil exterior, com 

s’il·lustra a la Fig. 8.2. Aquest sistema és habitualment emprat com a subjecció en taules d’alçada 

regulable construïdes amb perfils extrudits.  

Fig. 8.2. Fixació dels perfils prismàtics. [Font pròpia] 

En la Fig. 8.3 s’observen les configuracions de la màquina per a imprimir peces de 180x180, 130x130 

i 60x60 mm d’àrea respectivament, prenent d’exemple un projector amb factor de projecció 3:2. 

Fig. 8.3. Configuracions del projector per a mides d'impressió de 180x180, 140x130 i 60x60 mm respectivament amb 

el projector ACER H6510BD amb factor de projecció 3:2. [Font pròpia] 

Suport universal del projector 

Fig. 8.1. Estructura de la impressora. [Font pròpia] 
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Per tal d’ajustar el suport a diferents projectors, s’implementa un suport format per planxes 

doblegades que s’ajusten a projectors d’alçades des de 53 fins a 88 mm i amplades de 141 a 231 

mm, com es pot veure a la Fig. 8.4. 

Fig. 8.4. Suport universal del projector. D'esquerra a dreta: suport buit, suport amb un projector de grans 

dimensions i suport amb projector mini. [Font pròpia]. 

8.2.2. Dipòsit 

Geometria 

El dipòsit es dissenya tenint en compte les consideracions següents (veure Fig. 8.5). 

1. La profunditat és suficient per fabricar peces de les mides especificades i albergar la plataforma

2. L’acabat dels extrems és aixamfranat per a facilitar la retirada de l’excés de líquid

3. L’excés de líquid es recull en conductes laterals

4. El dipòsit recolza sobre la plataforma base de la màquina

Fig. 8.5. Secció del dipòsit contenidor de resina. [Font pròpia] 

Tots els dipòsits són per a peces de 30 mm d’alçada, exceptuant-ne un, compatible amb la 

impressió de peces de 180 mm  d’alçada. Per a la fabricació d’aquest, la secció de la Fig. 8.5 

es manté per a la part superior del dipòsit i es solda amb un dipòsit de xapa plegada a la part 

inferior per a disminuir costos de fabricació. 
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Dimensions 
Es dissenyen quatre dipòsits, per a les quatre plataformes definides durant les especificacions de 

disseny. Entre les parets dels dipòsits i la plataforma es deixa un marge d’1,5 cm, distància que en 

altres impressores DLP s’ha comprovat suficient per tal que el fluid es desplaci 

durant l’enfonsament de la plataforma. Verticalment, es deixa un marge de 10 mm entre l’alçada 

màxima de peça imprimible i la base del dipòsit, per tal d’evitar que la plataforma entri en 

contacte amb la base i permetre enfonsar la peça en les últimes capes d’impressió per tal que es 

cobreixi completament de resina. Les dimensions finals dels dipòsits es detallen a la Taula 8.3.  

Dimensions 

plataforma [mm] 

Alçada peça 

imprimible [mm] 

Profunditat 

dipòsit [mm] 

Àrea base 

dipòsit [mm] 

Volum 

resina [l] 

60x60 180 196 106x96 1,99 

60x60 30 46 106x96 0,47 

130x130 30 46 170x160 1,25 

180x180 30 46 210x220 2,13 

Taula 8.3. Dimensions principals dels dipòsits de major volum. 

Les resines i ceràmiques emprades en les impressions tenen densitats habituals de 1200 kg/m3, 

arribant fins a 3500 kg/m3 quan es reforcen amb partícules i viscositats entre 0,15 i 0,56 Pa·s (com 

a referència, l’oli d’oliva té una viscositat de 0,08 Pa·s). Al tractar-se fluids viscosos, les lleis de la 

dinàmica de fluids newtoniana no poden aplicar-se per al càlcul del temps de buidatge del dipòsit. 

8.2.3. Plataforma 

Durant la impressió, la plataforma es va submergint i cal cobrir-la a cada nova capa d’impressió 

amb resina líquida. Per tal de facilitar l’entrada de la nova capa de fluid, la plataforma disposa de 

forats repartits homogèniament per tota la superfície. 

Addicionalment, tal com s’explica en l’apartat 7.2.3 la plataforma ha de permetre la seva retirada 

des de l’exterior del dipòsit. Es realitza un disseny que a part d’assegurar-ne el reposicionament en 

la mateixa posició, en garanteix que l’usuari pot ajustar-ne l’horitzontalitat.  

La plataforma s’extreu lateralment per una ranura en forma de T normalitzada [12] (per a facilitar-

ne la fabricació), com es pot veure a la Fig. 8.6. La plataforma pot entrar en la ranura fins a certa 

profunditat, on hi ha un topall que en garanteix que sempre es munta en el mateix punt. Un cop 

entrada, es fixa amb uns cargols per la part superior per tal d’eliminar el joc vertical i fixar-ne 

l’alçada, garantint que la posició vertical també és sempre la mateixa. 

Pel que fa a la rotació sobre l’eix Y, s’implementa una articulació entre les peces M05F02 i M05F01 

(veure Fig. 8.6) amb una amplitud de gir de 5º per banda. Per ajustar l’horitzontalitat respecte a la 

rotació de l’eix X, s’implementa una unió colís-forat entre les peces M05F04 i M05F06. 
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Fig. 8.6. Esquema dels enllaços entre les peces que configuren la plataforma d'impressió. [Font pròpia] 

 

8.2.4. Sistema d’elevació 

El sistema d’elevació consisteix en un eix roscat giratori, que rep la rotació del motor de forma 

directa. La rotació de l’eix es transmet a la plataforma d’impressió convertint-se en moviment lineal 

a partir d’una rosca solidària a la plataforma d’impressió i als patins o corredores que llisquen per 

dues guies verticals fixes, bloquejant la rotació de la plataforma al voltant de l’eix roscat. 

Configuració 

Les configuracions valorades per a l’estructura consisteixen en un eix roscat o cargol, que accionat 

per un motor fa pujar la plataforma d’impressió mitjançant dues guies verticals. Pel que fa a les 

guies, les configuracions habituals són guies fixades per tot el seu recorregut o fixades pels 

extrems. Per tal de facilitar el muntatge i garantir que el sistema suporta la càrrega sense sacrificar 

precisió lineal a causa de la deflexió, es procedeix al disseny del sistema amb guies fixes per tota 

la seva longitud.  

 

Fig. 8.7. A l'esquerra, guies fixades per tota la seva longitud, a la dreta 

guies fixades pels extrems. [Font: catàlegs Funssor i Blurolls] 
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Eix 

L’eix té una longitud de 400 mm, amb distància entre fixacions de 380 mm i un recorregut efectiu 

(o recorregut de la plataforma d’impressió) de 200 mm. 

En primer lloc, abans de dimensionar l’eix, s’estableix el tipus i les característiques principals. Els 

dos tipus d’eix considerats han estat els eixos roscats de boles i els de cargol trapezoidal de 

contacte directe.  

              

Fig. 8.8. A la dreta cargol roscat trapezoïdali femella, a l'esquerra cargol de boles i 

femella. [13] 

En màquines de control numèric que requereixen altes precisions en el desplaçament i el 

posicionament s’empren cargols de boles degut al major rendiment que ofereixen.  El rendiment 

dels cargols a boles assoleix valors al voltant del 95-98%. S’escull per al projecte un eix de boles. 

Els eixos estan classificats en diferents qualitats en funció del nivell de precisió en la direcció axial. 

Les qualitats C3 i C5 s’atribueixen als anomenats eixos de precisió, i les qualitats inferiors, C7 i C10, 

s’atribueixen a eixos roscats de boles econòmics. La precisió s’indica en funció de l’error admissible, 

generalment per cada 300 mm de recorregut. S’escull una precisió del tipus C5, equivalent a un 

error màxim a causa de la precisió de l’eix de ±0,018 mm per cada 300 mm recorreguts. 

Pel que fa al pas del cargol, cal tenir en compte la resolució objectiu a obtenir per volta, fixada en 

les especificacions en 12,5 μm. Aquesta resolució depèn la combinació de l’angle de gir del motor 

a cada pas i del pas del cargol. Els motors pas a pas tenen resolucions de gir de 200 passos per 

volta (1,8º/pas) o bé de 400 passos per volta (0,9º/pas). Multiplicant els passos per volta de cada 

motor per la resolució de capa desitjada (12,5 µm) s’obtenen dues combinacions possibles: 

 Motor 1,8º/pas i eix de pas 2,5 

 Motor 0,9º/pas i eix de pas 5 

Els eixos estàndard es comercialitzen amb passos de 2, 4, 5 o 20 mm. Així doncs, s’escull un eix de 

pas 5 mm i caldrà utilitzar un motor de resolució de gir de 400 passos per volta. 

S’escull doncs un eix de qualitat C5, pas 5 mm i diàmetre 12 mm. A l’annex A.4. es troba la fitxa 

tècnica del component seleccionat. 
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Rodaments 

L’eix es fixa a la bancada mitjançant coixinets de boles als dos extrems. La configuració dels 

coixinets és fix-lliure, de forma que el rodament fix, el superior, suporta càrrega radial i axial en els 

dos sentits. El rodament lliure no té el moviment axial restringit per tal d’evitar indeterminacions 

en les forces axials i conseqüentment només suporta càrregues radials.  

Per al càlcul de la vida dels rodaments es calculen les forces que suporten 

els rodaments en el cas de càrrega màxima, és a dir, quan es carrega una 

peça de volum màxim imprimible amb material de densitat màxima.  

La situació de càrrega sobre l’eix s’esquematitza al diagrama de cos lliure 

de l’eix i plataforma de la Fig. 8.9.  

On: 

- RAZ  i RAX són les reaccions axial i radial respectivament en el 

rodament fix 

- RBX és la reacció radial en el rodament lliure 

- Fext és la càrrega aplicada sobre la plataforma 

- Tm i Tr són el parell motor i el parell resistent  

- d és la distància a l’eix a la que s’aplica la càrrega 

- h és la posició de la plataforma respecte el rodament fix 

- H és la distància entre punts de suport de l’eix. 

Les equacions d’equilibri es recullen en l’equació 8.1  

(𝑒𝑞. 8.1) 

{
 
 

 
 ∑𝐹𝑧 = 0 → 𝑅𝐴𝑍 − 𝐹𝑒𝑥𝑡 = 0

∑𝐹𝑥 = 0 → 𝑅𝐵𝑋 − 𝑅𝐴𝑋 = 0

∑𝑀𝑦,𝐴 = 0 → 𝑅𝐵𝑋 · 𝐻 − 𝐹𝑒𝑥𝑡 · 𝑑 = 0}
 
 

 
 

 

Per al cas de càrrega màxima, la massa carregada és de 4,7 kg a una distància d de valor 16 mm i 

els suports estan separats per una distància H de 380 mm. En resulten unes càrregues radials sobre 

els rodaments, RBX  i RAX , de valor 19,6 N i una càrrega axial RAZ de valor 46,1 N sobre el rodament 

fix. 

 Els rodaments escollits vénen muntats en suports comercials dimensionats per a acoblar-se amb 

l’eix escollit. El rodament lliure és un rodament de boles. Es munta amb la pista exterior lliure, pista 

que no gira respecte la càrrega. El rodament és del fabricant NTN i té capacitat de càrrega estàtica 

(Cr) de 3350N i capacitat de càrrega dinàmica (C0r) de 1400N, amb velocitat màxima de gir de 34000 

min-1. Les fitxes tècniques dels components es poden consultar a l’annex A.4. 

L’extrem fixe compta amb dos rodaments de contacte angular en disposició cara a cara. Aquesta 

disposició redueix la distància entre els centres efectius dels rodaments de forma que es redueix 

la capacitat de suportar moments i el conjunt es comporta com un únic suport. Les forces axials es 

suporten en ambdues direccions però només per un dels dos rodaments, en funció del sentit de 

Fig. 8.9. Diagrama de 

cos lliure de l'eix i la 

plataforma. 
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la càrrega.  

A efectes de càlcul, d’acord amb les indicacions del fabricant [15], es considera la unió com un únic 

rodament de dues fileres de boles amb centre al punt mig entre els centres efectius de cada 

rodament (punt d’unió entre els dos rodaments en el cas d’estudi). Aquesta aproximació només és 

vàlida perquè la distància entre els centres efectius dels rodaments de contacte angular és menor 

a un cinquè de la longitud total entre punts de suport de l’eix. 

Les càrregues admissibles dels rodaments individuals són C0 = 4,65kN i C0r = 2,07kN. Les càrregues 

equivalents pel conjunt de rodaments encarats es calculen com Ce=1,625·C i Ce0 = 2· C0.  

Les càrregues equivalents a la càrrega axial i la càrrega radial sobre el suport es calculen com: 

 Càrrega dinàmica equivalent  (P) 

o P=Fr si Fa/Fr ≤ 1,14 

o P=0,35 Fr + 0,57 Fa si Fa/Fr > 1,14 

 Càrrega estàtica equivalent (P0): P0 = Fr + 0,52 

On Fa és la càrrega axial i Fr la càrrega radial sobre el punt intermedi entre els dos rodaments 

angulars. 

Pel cas d’estudi: 

 Pel rodament lliure 

P = RBX = 19,65 N  Valor molt inferior a la capacitat de càrrega estàtica del rodament. 

Els cicles de vida que pot suportar el rodament seran:  

𝐿 =
𝐶0

3 · 106

𝑃3
= 3,6 · 1010𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠 

 

 Pel rodament fixe 

Ce = 1,625 C = 2,07 kN · 1,625 = 3,36 kN 

C0e = 2·C0 = 2 · 4,65 kN = 9,3 kN 

Fr / Fa = RZA / RXA = 46,1 / 19,7 = 2,3  FA / FR > 1,14 i per tant: 

P = 0,35 · RAX + 0,57 · RZA = 33,1 N 

Els cicles de vida que pot suportar el rodament seran:  

𝐿 =
𝐶𝑒3 · 106

𝑃3
= 1,04 · 1012𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠 

 

Tenint en compte que l’eix realitza 36 cicles per a la impressió d’una peça de 180 mm d’alçada , els 

rodaments tenen vida infinita a fatiga per a les càrregues aplicades. 
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Guies i corredores 

Les corredores verticals tenen moment resistent MA 

i MB de 54,2Nm (veure nomenclatura a la Fig. 8.10). 

Amb càrrega màxima sobre la plataforma els 

moments A i B aplicats sobre les guies no superen els 

3,5 N·m.  

 

Motor 

S’ha fixat durant la tria de l’eix la resolució de gir del motor a cada pas (0,9º/pas).  

Per a definir el motor, es calcula el parell necessari per aixecar la càrrega en el pitjor cas, es a dir, 

per aixecar una càrrega de 4,7 kg.  

El parell de l’acceleració és la suma del moment degut a l’acceleració i el degut a la càrrega. La 

càrrega, prenent un factor de seguretat de 2, genera un parell de 8,1N·cm, calculat segons l’equació 

8.2.  

(Eq. 8.2) 𝑇𝑑 =
𝐹𝐴·𝑃

2·𝜋·𝜂
 

On  

 P és el pas de l’eix,  

 η és el rendiment de l’eix, 

 FA la força axial.  

Per al moment degut a l’acceleració del conjunt es calculen les inèrcies dels diferents components. 

El motor té una inèrcia de 0,02 kg·cm2, l’eix de boles de 0,156 kg·cm2 i la càrrega de 5,95·10-2 cm2, 

calculada d’acord amb l’equació 8.3.  

(Eq. 8.3) 𝐽𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝑚 · (
𝑃

2·𝜋
)
2
· 102 

On P és el pas de l’eix de boles. 

Un cop sumades totes les inèrcies, en multiplicar-les per l’acceleració màxima angular del sistema 

(125 rad/s2)  s’obté el parell degut a l’acceleració. El parell total per a l’arrencada, sumant el parell 

degut a la càrrega i el parell exclusiu de l’arrencada és de 37,6 N·cm. 

S’escull un motor pas a pas, de dimensions NEMA 17 i parell de rotació de bloqueig de 44 N·cm. 

 

Fig. 8.10. Càrregues admissibles 

corredores eix Z. 
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8.2.5. Anivellador 

Sistema d’ajustament de posició de l’anivellador 

Seguint amb la proposta plantejada a l’apartat 7.2.4, 

es procedeix a materialitzar el sistema de dos graus 

de llibertat de la Fig. 8.11.  

El netejador té una llargada mínima igual a l’amplada 

del dipòsit de major àrea, és a dir, superior a 180 mm. 

Per a millorar l’estabilitat del conjunt es redissenya la 

unió de forma que no quedi l’anivellador en voladís i quedi recolzat a ambdues bandes del dipòsit.  

Per al bloqueig del grau de llibertat de rotació s’empra un cargol que fixa la guia a la bancada. El 

cargol, un cop afluixat permet la rotació per ajustar la posició i un cop cargolat en bloqueja el grau 

de llibertat.   

En l’enllaç prismàtic, la corredora és el propi anivellador. Es dissenya amb un angle de 30º de forma 

que l’ajust sigui més precís (per trigonometria es calcula que per cada mil·límetre d’avanç de la 

corredora en la guia, l’anivellador s’eleva 0,5 mm respecte el dipòsit. Per al control del grau de 

llibertat en l’enllaç prismàtic s’incorpora una unió cargolada entre la guia i la corredora. Es tria una 

unió de mètric 3 i rosca normal, de forma que el pas és 0,5 mm.  

D’aquesta forma, quan l’usuari faci rotar el cargol 1 volta, la corredora avançarà 0,5 mm que es 

traduiran en un increment de l’alçada de l’anivellador de 0,25 mm.  

 

Fig. 8.12. Esquema de funcionament de l'anivellador amb recolzament a ambdues bandes del dipòsit. 

[Font pròpia] 

 

El sistema dissenyat ofereix la possibilitat d’ajustar l’alçada del netejador fins a 7 mm per sobre del 

dipòsit i un ajust angular de 0,6º en cada direcció, essent ajustable des d’un únic extrem de la 

màquina i per tant essent possible l’ajust per part d’un únic usuari, complint-se les especificacions 

de disseny.  

 

 

Fig. 8.11. Esquema del mecanisme de 2 graus de 

llibertat per al funcionament de l'anivellador o 

wiper. [Font pròpia] 
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Transmissió de moviment a l’anivellador 

Per a transmetre el moviment d’avanç de l’anivellador, s’ha dissenyat un sistema de transmissió de 

moviment rotatori del motor a lineal, mitjançant transmissió per corretja i enllaços prismàtics.  

Tal com s’observa a la Fig. 8.13, s’empra un motor pas a pas solidari a una politja dentada, que a 

través d’una corretja, transmet la rotació a un eix rotatori, solidari a dues politges. Aquestes 

politges enllacen per mitjà de corretges dentades amb dues politges situades a l’extrem oposat de 

la màquina. El moviment lineal de la corretja s’aprofita per empènyer una corredora solidària a la 

corretja, que recorre el tram a seguir per l’anivellador.  

 

Fig. 8.13. Imatge del sistema de transmissió de moviment al netejador o wiper. [Font pròpia] 

Les corretges dentades es caracteritzen per la geometria de les dents i pel pas o distància entre 

flancs. Les formes tradicionals per a les dents són trapezoïdals (perfil T o AT) o arrodonides (perfil 

HTD). Les corretges HTD són les més emprades en aplicacions de posicionament lineal a causa de 

l'alta protecció anti-lliscament que ofereix la seva geometria. Existeix una variant del perfil HTD, 

coneguda com a GT, que amb una lleugera variació de la geometria del dentat augmenta les zones 

de contacte entre politja i corretja,  disminuint joc i en conseqüència el possible retrocés de la 

corretja. Tenint en compte aquestes consideracions, s’ha escollit una corretja tipus GT amb pas de 

2 mm.  

Per al suport de la barra rotatòria es col·loquen suports amb coixinets de boles. Els suports escollits 

tenen una resistència axial de 0,35 kN, i tenint en compte 

que totes les càrregues sobre la barra són en la direcció 

radial, resulta suficient.  

El tibat de la corretja es fa per reglatge de l’estirament de la 

corretja variant la distància entre eixos (sistema de la Fig. 

8.14). El tensor dissenyat permet un recorregut de tibat de 7 

mm.  

Addicionalment, s’han posicionat sensors de final de cursa als dos extrems del recorregut dels 

patins.  

 

 

Fig. 8.14. Tibat de corretja per 

variació de distància entre eixos. [16] 



 

Pàg. 38 

 

Memòria 

 

 

 

 

Geometria del netejador 

El netejador actua allisant la superfície del 

fluid en els dos sentits de recorregut, tal com 

s’il·lustra a la Fig. 8.15.  

Per aquest motiu, la secció del netejador es 

dissenya de forma simètrica. La peça consta 

d’una part plana, tangent al fluid i els dos 

extrems còncaus per afavorir la recollida de 

fluid en la direcció d’avançament i minimitzar 

l’arrossegament per la part posterior. 

                      

 

Fig. 8.16. Esquema representatiu de l'efecte geomètric de la tensió 

superficial de la resina sobre l'anivellador còncau. 

 

8.2.6. Estructura 

Per a l’estructura del sistema s’empren perfils extrudits  i 3 planxes d’alumini de seccions entre 4 i 

6 mm, com s’observa a la Fig. 8.17. Les propietats estructurals de cada perfil es recullen a l’annex 

A.4. 

 

Fig. 8.17. Detall dels tipus de components estructurals. [Font pròpia] 

Per a validar l’estructura i validar el gruix de la plataforma de suport dels dipòsits, s’estudien les 

deformacions de la plataforma quan es sotmet a diferents casos de càrrega. S’estudien el pitjor cas 

Fig. 8.15. Dipòsit, plataforma d'impressió i netejador. 

S'indiquen en la figura les dues direccions de moviment per a 

l'anivellador o wiper. [Font pròpia] 
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de càrrega i el cas més habitual de funcionament: 

- Dipòsit de dimensions màximes (2,1 litres) carregat amb líquid de densitat màxima (3500 

kg/m3). 

- Dipòsit de dimensions mínimes (0,4 litres) carregat amb líquid de densitat 1200 kg/m3. 

El càlcul es resol mitjançant el programari ANSYS que resol el sistema emprant el mètode de càlcul 

dels elements finits (MEF). Es realitza un càlcul estructural lineal amb material isotròpic de 

comportament lineal. 

Els perfils es parametritzen amb elements barra. S’empra l’element Beam188, element lineal amb 

comportament cúbic de dos nodes en 3 dimensions. Les planxes es simulen amb elements 3D tipus 

làmina. S’utilitza l’element Shell181, adequat per a l’anàlisi d’estructures primes o moderades. Es 

tracta d’un element amb 4 nodes i 6 graus de llibertat a cada node: translacions i rotacions en cada 

eix. Finalment s’empren elements massa per a representar masses puntuals del sistema amb 

l’element Mass21, element puntual amb sis graus de llibertat (rotacions i translacions en cada eix) 

que permet assignar una massa i una inèrcia per a cada coordenada. 

Pel que fa a condicions de contorn, el pes del dipòsit s’aplica mitjançant una pressió sobre l’àrea 

de recolzament del mateix en la plataforma i la resta de masses del sistema mitjançant masses 

puntuals. En els enllaços entre els perfils s’acoblen tots els graus de llibertat. En els punts de collada 

entre perfils i planxes s’acoblen els graus de llibertat de translació. Per tal de simular el contacte 

amb el terra es restringeixen les translacions dels quatre punts de contacte. 

Un cop resolt el càlcul lineal, s’estudien els valors dels desplaçaments verticals de la plataforma. Els 

resultats per a cada cas de càrrega es recullen a la Taula 8.4 i en la Fig. 8.18 es pot observar el mapa 

gràfic de desplaçaments verticals a cada punt. 

Cas de càrrega Màxim desplaçament vertical 

Dipòsit 60x60x30 mm i resina de densitat 1200 kg/m3 0,054 mm 

Dipòsit 180x180x30 mm i resina de densitat 3500 kg/m3 0,289 mm 

Taula 8.4.  Màxims desplaçaments de la plataforma en la direcció vertical per als dos casos d'estudi. 

 

Les deformacions observades mostren desplaçament vertical positiu en les cantonades de la 

plataforma, com s’observa a la Fig. 8.18. partint dels resultats i per tal de enrigidir l’estructura, 

s’afegeixen tres punts de fixació entre la plataforma i els perfils estructurals en les zones de  

desplaçaments relatius de major valor.  
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Cas de càrrega: Dipòsit 60x60x30 mm i resina de 

densitat 1200 kg/m3 

Cas de càrrega: Dipòsit 180x180x30 mm i resina 

de densitat 3500 kg/m3 

Fig. 8.18. Gràfica de desplaçaments verticals de l'estructura en funció de la càrrega aplicada. Valors de 

desplaçaments en mil·límetres. 

 Amb els nous punts de fixació, es calculen pels dos casos de càrrega els desplaçaments verticals i 

s’estudia el resultat d’aplicar un augment de gruix de la plataforma. Sense variar el gruix de la 

plataforma, és a dir emprant planxa de 6 mm, s’obté una reducció del 25% en els màxims 

desplaçaments verticals. La utilització de xapa de 10 mm combinada amb els tres punts de fixació 

afegits, impliquen una reducció relativa de desplaçaments verticals del 82%. Els resultats es 

recullen a la Taula 8.5.  

Cas de càrrega 
Màxim desplaçament 

vertical 

Gruix  6 mm 

Màxim desplaçament 

vertical 

Gruix  10 mm 

Dipòsit 60x60x30 mm i resina de densitat 

1200kg/m3 
0,040 mm 0,010 mm 

Dipòsit 180x180x30 mm i resina de densitat 

3500kg/m3 
0,214 mm 0,050 mm 

Taula 8.5. Desplaçaments  verticals màxims de la plataforma per als dos casos de càrrega d'estudi i diferents 

gruixos de plataforma. 

En les imatges de la Fig. 8.19 es poden observar gràficament els desplaçaments verticals per cada 

cas de càrrega estudiat.  
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Dipòsit 60x60x30 mm 

Densitat resina 1200kg/m3 

Dipòsit 180x180x30 mm 

Densitat resina 3500 kg/m3 
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Fig. 8.19. Representació gràfica dels desplaçaments verticals en cada punt de l'estructura per als dos casos de càrrega 

d'estudi variant el paràmetre de disseny gruix de la plataforma de recolzament dels dipòsits. Unitats en mil·límetres.  

Per tal de reduir les deformacions en la plataforma, a part de l’augment de gruix de la plataforma 

s’ha estudiat la introducció d’una cartel·la addicional. En la Fig. 8.20 s’il·lustra la posició de la cartel·la 

i l’efecte sobre les deformacions verticals en el sistema pel cas de càrrega del dipòsit lleuger. 

Tot i disminuir els desplaçaments en la direcció vertical gairebé un 50%, es descarta la proposta, ja 

que els desplaçaments són asimètrics, fet que perjudicaria més a la impressió que el cas anterior.  

Fig. 8.20. Posició de la cartel·la afegida al disseny en el cas d'estudi i resultats dels 

desplaçaments verticals de l'estructura en mil·límetres. 
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Pel cas de càrrega màxima, un cop realitzades les primeres proves d’impressió s’avaluarà la 

necessitat d’aplicar cartel·les addicionals entre perfils i plataforma o altres solucions com suports 

entre dipòsit i bancada. 

8.2.7. Sistema electrònic 

El disseny dels sistemes electrònics per al control del funcionament de la màquina està fora de 

l’abast del projecte. 

Es proporciona en el disseny una plataforma de 158x430 mm a la part superior de la màquina per 

a situar les plaques de control dels motors i s’habilita un espai de 250x170x340 mm per a la 

col·locació de la font d’alimentació a la part inferior de la màquina. S’habiliten també canals per al 

pas de cablejat (incloent cablejat del projector) i forats en les plataformes .  



Disseny mecànic d’una impressora 3D per DLP de configuració top-down Pàg. 43 

9. Disseny de detall

En aquesta fase de disseny es repassa el disseny final, es simplifica i es prepara per a la seva 

construcció.  

9.1. Peces de fabricació 

Per tal d’optimitzar costos s’han compatibilitzat diverses peces dels diferents sistemes de la màquina. 

Algunes de les modificacions per a l’optimització dels costos són les següents:  

- Suports de motor comercials amb les conseqüents modificacions del conjunt

- Comptabilitzades  xapes suport de l’anivellador de fluid i dels suports de la politja

- Comptabilitzades xapes dels patins de l’anivellador

- Eliminació d’operacions de mecanitzat.

En la Taula 9.1 es recull el llistat de peces de fabricació. La informació per a la fabricació de les peces 

es recull en els plànols adjunts en l’annex A.3. 

Codi Descripció Unitats Material Fabricació 

1 M01F10 
SUPORT PROJECTOR 

BEAMER SUPPORT 
1 

AA 1050 

(UNE L-3051) 

Tall làser 

Plegat de xapa 

2 M01F11 

SUP. AMPLADA 

PROJECTOR 

BEAMER WIDTH 

SUPPORT 

3 
AA 1050 

(UNE L-3051) 

Tall làser 

Plegat de xapa 

Mecanitzat 

(avellanat) 

3 M02F02 
DEPOSITO / TANK 

60x60x180 
1 

AA 1050 

(UNE L-3051) 

AA 6061 

(UNE L-3420) 

Tall làser 

Plegat de xapa 

Mecanitzat (fresat) 

Soldadura freda 

4 M02F03 
DEPOSITO / TANK 

60x60x30 
1 

AA 6061 

(UNE L-3420) 
Mecanitzat (fresat) 

5 M02F04 
DEPOSITO / TANK 

130x130x30 
1 

AA 6061 

(UNE L-3420) 
Mecanitzat (fresat) 

6 M02F05 
DEPOSITO 180x180x30 

TANK 180x180x30 
1 

AA 6061 

(UNE L-3420) 
Mecanitzat (fresat) 

7 M02F06 
SUPORT DIPÒSITS 

TANKS SUPPORT 
1 

AA 1050 

(UNE L-3051) 

Tall làser 

Mecanitzat (fresa) 

8 M03F01 
SOP. PLATAFORMA Z 

Z PLATFORM SUPPORT 
1 

AA 6061 

(UNE L-3420) 

Mecanitzat (fresat, 

roscat) 

9 M03F02 
UNIÓ PLATAZOFRMA Z 

Z PLATFORM JOINT 
1 

AA 6061 

(UNE L-3420) 
Mecanitzat (fresat) 
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10 M03F03 
PLATAFORMA 180 

180 PLATFORM 
1 

AA 6061 

(UNE L-3420) 
Mecanitzat (fresat) 

11 M03F04 
PLATAFORMA 130 

130 PLATFORM 
1 

AA 6061 

(UNE L-3420) 
Mecanitzat (fresat) 

12 M03F05 
PLATAFORMA 60 

60 PLATFORM 
1 

AA 6061 

(UNE L-3420) 
Mecanitzat (fresat) 

13 M03F06 

SUPORT PLATAFORMA 

130-180

130-180 PLATFORM

SUPPORT

1 
AA 6061 

(UNE L-3420) 

Mecanitzat (fresat, 

roscat) 

14 M03F07 

SUPORT PLATAFORMA 

60 

60 PLATFORM 

SUPPORT 

1 
AA 6061 

(UNE L-3420) 
Mecanitzat (fresat) 

15 M03F08 

EXTENSIÓ SUPORT 

PLATAFORMA 

PLATFORM SUPPORT 

EXTENSION 

1 
AA 1050 

(UNE L-3051) 

Tall làser 

Mecanitzat (roscat) 

16 M04F01 
SUPERFICIE SUPORT / 

SUPPORT SURFACE 
1 

AA 1050 

(UNE L-3051) 

Tall làser 

Mecanitzat (fresat) 

17 M04F10 
SUPORT MOTOR / 

MOTOR BRACKET 
1 

AA 1050 

(UNE L-3051) 
Tall làser 

18 M05F06 ANIVELLADOR / WIPER 1 
AA 6061 

(UNE L-3420) 

Mecanitzat (fresat, 

roscat) 

19 M05F08 

SUPORT ANIVELLADOR 

ANTERIOR 

FRONT WIPER SUPPORT 

2 
AA 1050 

(UNE L-3051) 

Tall làser 

Plegat de xapa 

20 M05F09 

SUPORT ANIVELLADOR 

POSTEROR / BACK 

WIPER SUPPORT 

6 
AA 1050 

(UNE L-3051) 

Tall làser 

Plegat de xapa 

21 M05F11 

GUIA VERTICAL 

ANIVELLADOR 

WIPER VERTICAL GUIDE 

1 
AA 6061 

(UNE L-3420) 

Mecanitzat (fresat, 

roscat) 

22 M05F12 

ARTICULACIÓ 

ANIVELLDOR 

WIPER JOINT 

2 ST. E295 Mecanitzat (tornejat) 

23 M05F13 

SUPORT TENSOR 

CORRETJA POSTERIOR 

IDDLER SUPPORT BACK 

1 
AA 6061 

(UNE L-3420) 

Mecanitzat (fresat, 

roscat) 

24 M05F18 
SUPORT TENSOR / 

IDDLER SUPPORT 
3 

AA 1050 

(UNE L-3051) 

Tall làser 

Plegat de xapa 

25 M05F24 

SUPORT TENSOR 

CORRETJA ANTERIOR 

IDDLER SUPPORT 

FRONT 

1 
AA 6061 

(UNE L-3420) 

Mecanitzat (fresat, 

roscat) 
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26 M05F25 TENSOR / IDDLER 2 
AA 6061 

(UNE L-3420) 

Mecanitzat (fresat, 

roscat) 

27 M05F26 
SUPORT CORRETJA / 

BELT SUPPORT 
2 PLA Impressió 3D 

28 M05F27 
SUPORT AUXILIAR / 

EXTRA SUPPORT 
1 PLA Impressió 3D 

29 M06F20 BASE 1 
AA 1050 

(UNE L-3051) 

Tall làser 

Mecanitzat (fresat) 

30 M06F25 
BASE ELECTRÒNICA / 

ELECTRONIC BASE 
1 

AA 1050 

(UNE L-3051) 
Tall làser 

Taula 9.1. Llistat de peces dissenyades exclusivament per al projecte. 

9.2. Peces comercials 

En la taula es recull el llistat de peces comercials. Per a cada peça s’adjunta una fitxa amb les 

especificacions i característiques tècniques en l’annex A.4. 

Codi Descripció Unitats Proveïdor Ref. proveïdor 

1 M01C01 
PERFIL ALUMINI 40x40 

L475 
1 Misumi HFS8-4040-475 

2 M01C04 
PERFIL ALUMINI 40x40 

L515 
1 Misumi HFS8-4040-515 

3 M01C05 
PERFIL ALUMINI 40x40 

L395 
1 Misumi HFS8-4040-395 

4 M01C06 TAPA PERFILES / END CAP 6 Misumi YEC-4040 

5 M01C07 

PERFIL PASACABLES L95 / 

CABLE GUIDE PROFILE 

L100 

2 
mk technology 

Group 
mk 2040.50 

6 M01C09 

PERFIL TELECÒPIC 

ALUMINI 60x50 L100 

ALUMINUM TELESCOPIC 

PROFILE 60x50 L100 

1 
mk technology 

Group 
mk 2040.38 

7 M02C01 

TAPÓN ROSCADO / 

DRAIN PLUG DIN 908 

M10x1 

1 Ganter GN 749-M10X1-A 

8 M04C02 SOPORTE EJE / SHAFT 

SUPPORT 
1 Misumi BSW10S-SET 

9 M04C04 

10 M04C03 GUÍA LINEAR / LINEAR 

GUIDE L280 
2 Misumi C-SHR28-280

11 M04C05 

12 M04C06 EJE DE BOLAS / BALL 

SCREW 
1 Misumi BSS1205-400 

13 M04C09 

14 M04C07 
ACOMPLAMIENTO EJES / 

SHAFT COUPLING 
1 Misumi CPS20-5-8 
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15 M04C08 
MOTOR PAS A PAS / 

STEPPER MOTOR 
2 Nanotec ST4209L1704-A 

16 M04C11 
SUPORT MOTOR / 

STEPPER SUPORT 
2 Phidgets 3338_0 

17 M05C01 GUÍA LINEAR / LINEAR 

GUIDE 
2 Misumi 

HSR10R1UUM+24

7LM 18 M05C02 

19 M05C03 
POLITJA DENTADA / 

TIMING PULLEY Ø10 
3 Misumi 

GPA28GT2040-A-

H10 

20 M05C04 
CORRETJA DENTADA / 

TIMING BELT L660 
2 Misumi GBN6602GT-40 

21 M05C05 
CORRETJA DENTADA / 

TIMING BELT L86 
1 Misumi GBN862GT-40 

22 M05C14 COIXINET / BEARING 4 Igus QFM-0608-03 

23 M05C15 
POLITJA DENTADA / 

TIMING PULLEY Ø6 
2 Misumi 

GPA28GT2040-A-

H6 

24 M05C16 
POLITJA DENTADA / 

TIMING PULLEY Ø5 
1 Misumi 

GPA28GT2040-A-

H5 

25 M05C19 
EIX POLITJA / PULEY 

SHAFT 
2 Misumi NSFMR6-30 

26 M05C21 
SOPORTE EJE / PILLOW 

BLOCKS 
2 Misumi PBT10 

27 M05C22 
EJE ROTACIÓN / 

ROTATORY SHAFT L415 
1 Misumi NSFHR10-415 

28 M06C01 
PERFIL ALUMINI 40x40 

L548 
4 Misumi HFS8-4040-548 

29 M06C02 
PERFIL ALUMINI 40x40 

L284 
5 Misumi HFS8-4040-284 

30 M06C04 
PERFIL ALUMINI 40x40 

L66 
5 Misumi HFS8-4040-66 

31 M06C08 
PERFIL ALUMINI 40x40 

L405 
5 Misumi HFS8-4040-405 

32 M06C15 

PERFIL TELESCÒPIC 

50x70 L438 

TELESCOPIC PROFILE 

50x70 L438 

1 
mk technology 

Group 
mk 2040.75 

33 M06C16 

PERFIL TELECÒPIC  50x70 

L296 

TELESCOPIC PROFILE 

50x70 L296 

1 
mk technology 

Group 
mk 2040.75 

34 M06C17 
PEUS AJUSTABLES / 

LEVELING FOOT 
4 Misumi FJFNS10-75 

35 M06C18 
INSERCIÓ ROSCADA / 

THREAD INSERTS M10 
4 Misumi HLTS10-15 

36 M06C22 
PERFIL ALUMINI 40x40 

L155 
1 Misumi HFS8-4040-155 

37 M06C24 
PERFIL ALUMINI 40x40 

L85 
1 Misumi HFS8-4040-85 
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10. Procés de muntatge i preparació de màquina

10.1. Procés de muntatge 

El muntatge de la màquina es divideix en 19 operacions o conjunts de muntatge (CM). En l’annex A.2, 

per a cada operació de muntatge, s’adjunta una imatge especificant les peces necessàries i la posició 

relativa entre elles. Seguir l’ordre indicat en aquesta secció és necessari per al correcte muntatge de 

la màquina.  

Al llarg de tota la secció i al document CAD adjunt les peces estan numerades tal com s’indica a la Taula 

10.1, on xx correspon al mètric de les rosques, yy correspon a la longitud del cargol, zz al mòdul 

funcional al qual pertany la peça i vv al nombre de peça en el mòdul.  

Referència Peça 

RH-Mxx DIN 934 - Femella hexagonal mètrica 

RA-M0xx DIN 982 - Femella antiblocant mètrica 

AP-Mxx DIN 125 - Arandela Plana Pulida 

AG-Mxx DIN 7980 - Arandela Grower 

TA-Mxx-Lyy DIN 912 - Cargol Allen 

TP-Mxx-Lyy DIN 7991 - Cargol avellanat amb hexàgon interior 

TH-Mxx-Lyy DIN 931 - Cargol hexagonal 

RP-Mxx Femelles per perfils HFS8 (pre-muntatge) 

RD Femelles M6 angulars per perfils HFS8 (pre-muntatge) 

RS Femelles M6 angulars dobles per perfils HFS8 (pre-muntatge) 

MzzFvv Peces fabricades exclusivament per a la màquina 

MzzCvv Peces comercials 

Taula 10.1. Nomenclatura emprada en els plànols de muntatge i en el model CAD. 

Les consideracions a tenir en compte a cada fase de muntatge es llisten a continuació. Si no s’indica el 

contrari, l’ordre de muntatge dels components de cada CM en la pròpia fase és independent. 

• CM1 – Estructura, part frontal

o Les femelles RP-M6 s’han d’introduir als perfils M06C08, segons indicat a la figura de muntatge

A.2.1, abans d’unir el segon perfil M06C01.

o No collar  les cartel·les RS i RD indicades per les cotes 31, 286,5 i 429 per a permetre ajust 

d’alçada posterior.

• CM2 – Estructura, part posterior

o Les femelles RP-M6 s’han d’introduir als perfils M06C08, segons indicat a la figura de muntatge

A.2.2, abans d’unir el segon perfil M06C01.

o No collar  les cartel·les RS i RD indicades per les cotes 31, 131,5, 286,5 i 429 per a permetre 

ajust d’alçada posterior.

• CM3 - Estructura, lateral dret
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o El perfil M06C15 té un orifici que ha de quedar posicionat segons la figura A.2.3.

• CM4 – Estructura, lateral esquerra

o El perfil M06C16 té un orifici que ha de quedar posicionat segons la figura A.2.4.

• CM5 – Guies projector

o El perfil M01C01 cobreix l’extrem del perfil M02C05. L’ordre contrari no és vàlid.

• CM6 – Suport projector

o Els cargols TP-M6-L15 s’han de roscar sobre les peces M01F11 abans de procedir amb la resta 

del conjunt.

o Les peces M001F11 es deixen fluixes per a poder ajustar el suport a la mida del projector en 

la fase de muntatge CM7.

• CM7 – Conjunt projector

o Un cop introduït el projector, fixar peces M01F11 de la fase CM6.

o El conjunt CM6 es munta sobre el conjunt CM5 abans de collar el perfil M01C04.

• CM8 – Eix Z

o L’orientació de l’eix s’observa a la figura A.4.8, veure mecanitzat de cada extrem.

• CM9– Suport Eix Z

o Les guies M aplaquen lateralment amb les ranures de la planxa M04F01 per garantir 

paral·lelisme. Seguir les recomanacions de muntatge de guies de la referència [19].

o Abans de collar els cargols TA-M04-L20 de les guies, comprovar el correcte lliscament del 

conjunt de corredores.

• CM10 – Plataforma i sistema de transmissió lineal

o La corretja M05C05 es tensa amb el suport del motor M04C08.

o Les corretges M05C04 i les politges M05C03 s’introdueixen a l’eix M05C22 però no es fixa la 

posició.

o Les guies M05C01 s’aplaquen contra la ranura de la planxa per a garantir paral·lelisme. Seguir 

les recomanacions de muntatge de guies de la referència [19].

o Introduir les corredores M05C02 a les guies M05C01 abans de fixar peces M05F13 i M05F24.

• CM11 – Tensor corretja

o L’ordre de muntatge és necessàriament el següent:

 Sobre el cargol TA-M4-L30, muntar en ordre: AP-M4, M05F18, AP-M4, TH-M4, TH-M4, 

AP-M4 i M05F25.

 Sobre M0525, muntar en ordre: M05F9, TA-M4-L15, M05C14, M05C19, M05C15, 

M05C04, M05C14, M05F9 i TA-M4-L15.

o Les corretges M05C04 ja estan muntades sobre el CM10.
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 CM12 – Tensor corretja i plataforma

o Fixar politges M05C03 a l’eix M05C03, alineades amb politges M05C15 corresponents.

o Tensar corretges M05C04 acabada aquesta fase de muntatge, mitjançant els cargols TA-M4-

L30.

 CM13 – Eix Z i estructura

o Es poden deixar fluixes les fixacions del conjunt CM9 i ajustar en l’última fase de muntatge.

 CM14 – Estructura, unió part frontal i laterals

o Un cop posicionats els conjunts CM3 i CM2 en CM1, collar les femelles d’unió col·locades a la

fase de muntatge CM1.

 CM15 – Estructura, unió amb placa base

o Les fixacions entre conjunts estan indicades a la fase CM16, es poden fixar en aquesta fase.

 CM16 – Estructura completa

o Al final de la fase de muntatge l’estructura ha de ser estable i tenir totes les fixacions

ajustades.

 CM17 – Unió corretja i corredora

o El muntatge indicat a la figura s’aplica també a la corredora simètrica.

 CM18 – Anivellador

o Iniciar el muntatge per la peça M05F18.

o En aquesta fase no és necessari ajustar l’horitzontalitat i posició vertical de l’anivellador.

 CM19 – Placa suport electrònica

A l’última fase de muntatge, que es pot observar a la Fig. 10.1, queden acoblats tots els conjunts de 

muntatge. No s’especifica el muntatge de cablejat i components electrònics, que caldrà incorporar a 

aquesta guia un cop dissenyats els sistemes corresponents. La màquina compta amb forats a les 

plataformes i perfils passa-cables de posició variable per a poder rutejar el cablejat. 
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Fig. 10.1. Última fase de muntatge. Per a veure les fases prèvies, consultar annex A.2. [Font pròpia] 

10.2. Preparació de la màquina 

10.2.1. Alineació placa base 

Cal ajustar l’horitzontalitat de la base de recolzament del dipòsit mitjançant les potes ajustables de 

l’estructura. 

10.2.2. Alineació anivellador 

Ajustar l’horitzontalitat de l’anivellador mitjançant 

el colís de la peça M05F18 que ajusta l’alçada de 

la peça guia M05F11. El cargol M05F25 permet fer 

l’ajust manual més precís, però és necessari fixar 

a través de la peça M05F11.  

Un cop garantida l’horitzontalitat, mitjançant el 

cargol a l’extrem de la peça M05F11, ajustar la 

posició vertical de l’anivellador fins que no toqui 

els extrems del dipòsit. 

Fig. 10.2. Principals  copmponents a manipular per a 

posicionar l'anivellador. [Font pròpia] 

27
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10.2.3. Alineació plataforma impressió 

És necessari ajustar la posició de la plataforma d’impressió, de forma que el líquid del dipòsit en 

cobreixi per igual tota la superfície. L’ajust es realitza de forma independent respecte als eixos x i y, tal 

com s’observa a la Fig. 10.3.  

Fig. 10.3. Components a manipular per l'ajust de l'horitzontalitat de la plataforma 

d'impressió. [Font pròpia] 
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11. Impacte ambiental

El present projecte tracta el disseny d’una impressora per a ús en l’àmbit de la recerca, de la qual es 

fabricarà una única unitat. En aquest apartat es comentarà l’impacte de les diverses etapes del cicle 

de vida d’aquesta unitat en el medi ambient. 

Extracció  i  processat 

Les peces dissenyades exclusivament per al projecte són en la gran majoria d’alumini i dues peces de 

plàstic fabricades amb PLA. Les peces comercials són en la seva majoria d’acer. L'extracció i processat 

d'aquests materials suposa una despesa energètica d'aproximadament 30 MJ/kg per l'acer, 160 MJ/kg 

per l'alumini i 100 MJ/kg pel plàstic [17]. En la Taula 11.1 es llisten els volums de cada material emprats 

en el disseny: 

Material Massa 

Alumini 24,2 kg 

Acer 10,3 kg 

PLA 600 g 

Taula 11.1. Materials emprats per a la fabricació de la impressora. 

Manufactura 

Les peces a fabricar estan preparades per a la negociació amb proveïdors. Un cop escollit el proveïdor, 

en funció de la maquinària disponible s’haurà de calcular el temps d’ús de cada màquina i el consum 

de les mateixes per poder quantificar l’impacte de la fase de manufactura. 

Durant la fase de disseny s’ha emprat un ordinador de consum energètic mitjà de 250 W. Tenint en 

compte les 360 hores computables al projecte, implica un consum acumulat de 90 kWh d’energia 

elèctrica. 

Assemblatge, embalatge, emmagatzematge i transport 

El producte es munta directament en el lloc on s’utilitz, per tant no hi ha procés d’embalatge i transport 

després del muntatge. 

Per reduir les operacions de transport de materials fins al lloc de muntatge, en la proposta de 

proveïdors de components comercials, s’ha procurat maximitzar el nombre de components 

provinents del mateix proveïdor per tal d’incloure tot el material en una única comanda. 

Ús,  manteniment  i  consum  energètic 

Durant l’ús de la impressora es consumeixen les resines fotosensibles per a la fabricació de les peces 

i alcohol isopropílic per a la neteja dels components.  

Les resines convencionals aptes per a impressió 3D són considerades materials no reciclables i s’han 
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de dipositar en deixalleries o centres especialitzats. Les restes de resines no solidificades s’han de 

solidificar per a la seva retirada per tal de no transmetre les micropartícules que contenen a les aigües 

residuals. 

Addicionalment, a causa del manteniment, cada 6 mesos s’han de greixar les guies i l’eix de boles. Les 

grasses emprades per al manteniment no es consideren material reciclable i per tant no es podran 

reciclar tots els materials emprats per a la neteja impregnats d’aquestes. 

Durant l’ús de la impressora es consumeix energia elèctrica per tal d’alimentar el projector, 

l’electrònica que controla el funcionament del sistema i un ordinador. En el futur projecte per al 

disseny dels sistemes electrònics de la màquina es realitzarà el càlcul de consum energètic durant el 

funcionament de la impressora. 

Fi de vida 

L’alumini es pot reciclar de manera indefinida i el reciclat del mateix produeix un 95% menys de CO2 

que l’obtenció primària. L’acer també pot reciclar-se de forma indefinida, reduint un 50% les emissions 

de carboni respecte a l’obtenció primària. El reciclatge de la màquina, al final de la seva vida és 

responsabilitat del grup de recerca que encarrega el projecte i per tant de la Universitat Politècnica de 

Catalunya i de la Universitat de Barcelona. 
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12. Pressupost

El pressupost del projecte es resumeix a la Taula 12.1 i es detallen els costos de fabricació de prototip i 

d’enginyeria en les taules 12.3 i  12.4 respectivament. 

Concepte Cost total (IVA inclòs) 

Cost de fabricació de màquina 5.718,25 € 

Cost d’enginyeria 5.400,00 € 

Equipaments informàtics i llicències 1.285,85 € 

TOTAL 12.404,10 € 

Taula 12.1. Resum de costos del projecte. 

Pressupost de fabricació de la màquina 

S’adjunta la taula resum de costos de producció de la màquina en la Taula 12.2. 

Concepte Cost total 

Peces fabricació 3.564,00 € 

Peces comercials 1.986,68 € 

Cargoleria 89,77 € 

TOTAL 5.640,45 € 

Taula 12.2. Costos de fabricació agrupats en categories. 

Els detalls del pressupost es contemplen a la Taula 12.3. 

Concepte Descripció Unitats 
Cost 

unitari 

Cost 

(incl.IVA) 

P
e

ce
s 

fa
b

ri
ca

ci
ó

 

M01F10 SUPORT PROJECTOR / BEAMER SUPPORT 1 150,00 € 150,00 € 

M01F11 
SUPORT AMPLADA REGULABLE PROJECTOR 

BEAMER ADJUSTABLE WIDTH SUPPORT 
3 15,00 € 45,00 € 

M02F02 DEPOSITO / TANK 60x60x180 1 425,00 € 425,00 € 

M02F03 DEPOSITO / TANK 60x60x30 1 300,00 € 300,00 € 

M02F04 DEPOSITO / TANK 130x130x30 1 325,00 € 325,00 € 

M02F05 DEPOSITO / TANK 180x180x30 1 350,00 € 350,00 € 

M02F06 SUPORT DIPÒSITS / TANKS SUPPORT 1 35,00 € 35,00 € 

M03F01 SOP. PLATAFORMA Z / Z PLATFORM SUPPORT 1 275,00 € 275,00 € 

M03F02 UNIÓ PLATAZOFRMA Z / Z PLATFORM JOINT 1 275,00 € 275,00 € 

M03F03 PLATAFORMA 180 / 180 PLATFORM 1 80,00 € 80,00 € 

M03F04 PLATAFORMA 130 / 130 PLATFORM 1 80,00 € 80,00 € 

M03F05 PLATAFORMA 60 / 60 PLATFORM 1 65,00 € 65,00 € 

M03F06 
SUPORT PLATAFORMA 130-180 

130-180 PLATFORM SUPPORT
1 80,00 € 80,00 € 

M03F07 
SUPORT PLATAFORMA 60 

60 PLATFORM SUPPORT 
1 80,00 € 80,00 € 
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M03F08 
EXTENSIÓ SUPORT PLATAFORMA 

PLATFORM SUPPORT EXTENSION 
1 50,00 € 50,00 € 

M04F01 SUPERFICIE SUPORT / SUPPORT SURFACE 1 80,00 € 80,00 € 

M04F10 SUPORT MOTOR / MOTOR BRACKET 1 10,00 € 10,00 € 

M05F06 ANIVELLADOR / SWEEPER 1 90,00 € 90,00 € 

M05F08 
SUPORT ANIVELLADOR ANTERIOR 

FRONT WIPER SUPPORT 
2 25,00 € 50,00 € 

M05F09 
SUPORT ANIVELLADOR POSTEROR / BACK SWEEPER 

SUPPORT 
6 5,00 € 30,00 € 

M05F11 
GUIA VERTICAL ANIVELLADOR / WIPER VERTICAL 

GUIDE 
1 110,00 € 110,00 € 

M05F12 ARTICULACIÓ ANIVELLDOR / WIPER JOINT 2 40,00 € 80,00 € 

M05F13 
SUPORT TENSOR CORRETJA POSTERIOR 

IDDLER SUPPORT BACK 
1 150,00 € 150,00 € 

M05F18 SUPORT TENSOR / IDDLER SUPPORT 3 15,00 € 45,00 € 

M05F24 
SUPORT TENSOR CORRETJA ANTERIOR 

IDDLER SUPPORT FRONT 
1 150,00 € 150,00 € 

M05F25 TENSOR / IDDLER 2 40,00 € 80,00 € 

M05F26 SUPORT CORRETJA / BELT SUPPORT 2 3,00 € 6,00 € 

M05F27 SUPORT AUXILIAR / EXTRA SUPPORT 1 3,00 € 3,00 € 

M06F20 BASE 1 50,00 € 50,00 € 

M06F25 BASE ELECTRÒNICA / ELECTRONIC BASE 1 15,00 € 15,00 € 

P
e

ce
s 

co
m

e
rc

ia
ls

 

M01C01 PERFIL ALUMINI 40x40 L475 1 8,69 € 8,69 € 

M01C04 PERFIL ALUMINI 40x40 L515 1 9,42 € 9,42 € 

M01C05 PERFIL ALUMINI 40x40 L395 1 7,22 € 7,22 € 

M01C06 TAPA PERFILES / END CAP 6 7,56 € 45,38 € 

M01C07 PERFIL PASACABLES L95 / CABLE GUIDE PROFILE L100 2 5,00 € 10,00 € 

M01C09 
PERFIL TELECÒPIC ALUMINI 60x50 L100 

ALUMINUM TELESCOPIC PROFILE 60x50 L100 
1 7,00 € 7,00 € 

M02C01 TAPÓN ROSCADO / DRAIN PLUG DIN 908 M10x1 1 1,37 € 1,37 € 

M04C02 SOPORTE EJE / SHAFT SUPPORT 1 155,59 € 155,59 € 

M04C03 GUÍA LINEAR / LINEAR GUIDE L280 2 85,03 € 170,07 € 

M04C06 EJE DE BOLAS / BALL SCREW 1 426,93 € 426,93 € 

M04C07 ACOMPLAMIENTO EJES / SHAFT COUPLING 1 17,50 € 17,50 € 

M04C08 MOTOR PAS A PAS / STEPPER MOTOR 2 38,90€ 77,8 € 

M04C11 SUPORT MOTOR / STEPPER SUPORT 2 3,66 € 7,32 € 

M05C01 GUÍA LINEAR / LINEAR GUIDE 2 170,78 € 341,57 € 

M05C03 POLITJA DENTADA / TIMING PULLEY Ø10 3 12,73 € 38,19 € 

M05C04 CORRETJA DENTADA / TIMING BELT L660 2 4,83 € 9,66 € 

M05C05 CORRETJA DENTADA / TIMING BELT L86 1 3,09 € 3,09 € 

M05C14 COIXINET / BEARING 4 2,41 € 9,64 € 

M05C15 POLITJA DENTADA / TIMING PULLEY Ø6 2 12,73 € 25,46 € 

M05C16 POLITJA DENTADA / TIMING PULLEY Ø5 1 12,73 € 12,73 € 

M05C19 EIX POLITJA / PULEY SHAFT 2 4,23 € 8,47 € 

M05C21 SOPORTE EJE / PILLOW BLOCKS 2 26,58 € 53,17 € 

M05C22 EJE ROTACIÓN / ROTATORY SHAFT L415 1 13,92 € 13,92 € 
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M06C01 PERFIL ALUMINI 40x40 L548 4 10,02 € 40,09 € 

M06C02 PERFIL ALUMINI 40x40 L284 5 4,98 € 24,92 € 

M06C04 PERFIL ALUMINI 40x40 L66 5 4,98 € 24,92 € 

M06C08 PERFIL ALUMINI 40x40 L405 5 7,41 € 37,04 € 

M06C15 
PERFIL TELESCÒPIC ALUMINI 50x70 L438 

ALUMINUM TELESCOPIC PROFILE 50x70 L438 
1 11,00 € 11,00 € 

M06C16 
PERFIL TELECÒPIC ALUMINI 50x70 L296 

ALUMINUM TELESCOPIC PROFILE 50x70 L296 
1 7,00 € 7,00 € 

M06C17 PEUS AJUSTABLES / LEVELING FOOT 4 32,33 € 129,30 € 

M06C18 INSERCIÓ ROSCADA / THREAD INSERTS M10 4 1,64 € 6,55 € 

M06C22 PERFIL ALUMINI 40x40 L155 1 4,98 € 4,98 € 

M06C24 PERFIL ALUMINI 40x40 L85 1 4,98 € 4,98 € 

RP-M06 Carteles interiors simples per perfils HFS8 (pre-muntatge) 24 0,59 € 14,05 € 

RD-M06 Carteles interiors dobles per perfils HFS8 (pre-muntatge) 13 9,60 € 124,82 € 

C
a

rg
o

le
ri

a
 

RH-M06 DIN 934 - M6 - (Femella hexagonal mètrica) 4 0,18 € 0,73 € 

RH-M05 DIN 934 - M5 - (Femella hexagonal mètrica) 2 0,16 € 0,31 € 

RH-M04 DIN 934 - M4 - (Femella hexagonal mètrica) 8 0,15 € 1,17 € 

RH-M03 DIN 934 - M3 - (Femella hexagonal mètrica) 2 0,14 € 0,27 € 

RA-M04 DIN 982 - M4 - (Femella antiblocant mètrica) 16 0,73 € 11,70 € 

RA-M06 DIN 982 - M6 - (Femella antiblocant mètrica) 8 0,62 € 4,97 € 

RA-M03 DIN 982 - M3 - (Femella antiblocant mètrica) 2 0,75 € 1,50 € 

RA-M08 DIN 982 - M8 - (Femella antiblocant mètrica) 4 1,03 € 4,13 € 

AP-M04 DIN 125 - M4 - (Arandela Plana Pulida) 26 0,06 € 1,66 € 

AP-M06 DIN 125 - M6 - (Arandela Plana Pulida) 13 0,07 € 0,95 € 

AP-M05 DIN 125 - M6 - (Arandela Plana Pulida) 2 0,06 € 0,13 € 

AG-M06 DIN 7980 - M6 - (Arandela Grower) 9 0,32 € 2,88 € 

TA-2,5-L15 DIN 912 - M2,5 - Long. 15 - (Cargol Allen) 6 0,27 € 1,59 € 

TA-M3-L6 DIN 912 - M3 - Long. 6 - (Cargol Allen) 16 0,22 € 3,51 € 

TA-M3-L8 DIN 912 - M3 - Long. 8 - (Cargol Allen) 18 0,22 € 3,95 € 

TA-M3-L10 DIN 912 - M3 - Long. 10 - (Cargol Allen) 3 0,22 € 0,66 € 

TA-M3-L15 DIN 912 - M3 - Long. 15 - (Cargol Allen) 2 0,23 € 0,46 € 

TA-M3-L30 DIN 912 - M3 - Long. 30 - (Cargol Allen) 1 0,38 € 0,38 € 

TA-M4-L10 DIN 912 - M4 - Long. 10 - (Cargol Allen) 4 0,26 € 1,02 € 

TA-M4-L15 DIN 912 - M4 - Long. 15 - (Cargol Allen) 18 0,26 € 4,61 € 

TA-M4-L20 DIN 912 - M4 - Long. 20 - (Cargol Allen) 8 0,29 € 2,34 € 

TA-M4-L25 DIN 912 - M4 - Long. 25 - (Cargol Allen) 4 0,30 € 1,21 € 

TA-M4-L30 DIN 912 - M4 - Long. 30 - (Cargol Allen) 6 0,49 € 2,96 € 

TA-M4-L35 DIN 912 - M4 - Long. 35 - (Cargol Allen) 4 0,41 € 1,65 € 

TA-M05-L15 DIN 912 - M5 - Long. 15 - (Cargol Allen) 2 0,29 € 0,59 € 

TA-M05-L35 DIN 912 - M5 - Long. 35 - (Cargol Allen) 2 0,84 € 1,68 € 

TA-M06-L15 DIN 912 - M6 - Long. 15 - (Cargol Allen) 17 0,31 € 5,29 € 

TA-M06-40 DIN 912 - M6 - Long. 40 - (Cargol Allen) 4 0,54 € 2,16 € 

TAPR-_M05-L60 DIN 912 - M5 - Long. 60 - (Cargol Allen) 2 0,55 € 1,10 € 
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TP-M05-L15 
DIN 7991 - M5 - Long. 15 - (Cargol avellanat amb 

hexàgon interior) 
2 0,36 € 0,71 € 

TP-M06-L8 
DIN 7991 - M6 - Long. 8 - (Cargol avellanat amb 

hexàgon interior) 
6 0,35 € 2,08 € 

TP-M06-L10 
DIN 7991 - M6 - Long. 10 - (Cargol avellanat amb 

hexàgon interior) 
4 0,35 € 1,39 € 

TP-M06-L15 
DIN 7991 - M6 - Long. 15 - (Cargol avellanat amb 

hexàgon interior) 
12 0,37 € 4,39 € 

TP-M06-L20 
DIN 7991 - M6 - Long. 20 - (Cargol avellanat amb 

hexàgon interior) 
4 0,39 € 1,57 € 

RS-M06 
Femelles M6 angulars dobles per perfils HFS8 (pre-

muntatge) 
22 8,58 € 188,71 € 

TOTAL 5.718,25 € 

Taula 12.3. Detall de costos associats al material del prototip. 

Costos d’enginyeria 

Els costos associats al desenvolupament del projecte es desglossen a continuació i s’adjunten a Taula 

12.4. 

- S’imputen les hores de treball corresponents a 12 crèdits associats al projecte de final de

Màster en Enginyeria Industrial, equivalents a un total de 360 hores de feina.

- El software emprat per al disseny i documentació dels components és el programa Creo

Elements Direct Modeling, la llicència del qual té un cost de 2026€/anuals . El software emprat

per a les simulacions estàtiques estructurals és ANSYS 2020. S’ha emprat llicència d’estudiant

i per tant no s’imputa cap cost.

- El hardware utilitzat és un ordinador de 1070€ amb una vida útil d’amortització esperada de

6 anys. Tenint en compte la duració del projecte de 7 mesos, el cost imputable és de 104,02€.

Concepte Quantitat Magnitud Cost unitat Cost total 

Enginyeria 360 h 15 €/h 5400,00 € 

Amortització hardware 7/12 any 178,33 €/any 104,02 € 

Llicència Creo Elements Direct Modeling 7/12 Any 2026,00 €/any 1181,83 € 

TOTAL 6685,85 € 

Taula 12.4. Costos associats al desenvolupament del projecte. 
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Conclusions 

Al llarg del projecte s’ha dissenyat l’estructura i sistemes mecànics d’una impressora 3D de funcionament per 

fotopolimerització amb tecnologia de projecció DLP (digital light processing o processat digital d’imatges).  La 

màquina, dissenyada per al projecte de recerca dut a terme pels grups de recerca REMM de la UPC, Diopma 

de la UB i el CIM de la UPC, compleix les especificacions de disseny establertes a l’inici del projecte. 

El resultat és una màquina de dimensions 500x485 mm d’amplada i profunditat i amb una alçada variable 

compresa entre 655 i 980 mm. La màquina està preparada per treballar amb diversos projectors comercials, 

sense necessitat d’enretirar el projector durant l’ús de la mateixa. Compta amb 4 dipòsits intercanviables que 

permeten imprimir peces fins a 180 mm d’alçada o d’amplada, de forma que es possibilita l’ús de la 

màquina per a la impressió de provetes normalitzades. 

La impressora permet una resolució de capa vertical fins a 12,5 µm, incorpora un sistema de retirada i buidat 

de dipòsits i permet la impressió de peces amb capes de diferents materials. 

Els plànols de fabricació i les especificacions dels components comercials adjunts en l’annex 

d’aquesta memòria estan preparats per a procedir a la fabricació de la màquina. Resta determinar els 

components electrònics per al control i alimentació de la màquina i adaptar-ne la programació dels 

mateixos abans de procedir a la fabricació.  

A falta de pressupostar els components electrònics i sense comptabilitzar el cost del projector, la màquina 

tindria un cost de 5718,25 €, pressupost que es podria reduir previsiblement si es realitza un projecte 

de reducció de costos. 
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