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Resum 

En aquest treball es realitza una comparació entre dos processos de fabricació molt utilitzats 

actualment, la impressió 3D i la injecció de plàstics. 

Primer es realitza un resum dels aspectes a tenir en compte per escollir una bota d’esquí, tot 

depenent del nivell de l’usuari. Seguidament, es realitza una anàlisi de les forces i moments 

que pateix la bota en diverses situacions, tan en parat com en descens. Per acabar aquesta 

primera part es realitza un disseny de la peça de la bota, que posteriorment s’estudiarà com 

fer-lo seguint el mètode d’injecció de plàstics o d’impressió 3D. 

Per continuar, s’introdueix el procés d’injecció de plàstics, tot determinant el procés, els factors 

que afecten al procés, els problemes que poden succeir i els tipus de motlle utilitzats en aquest 

procediment. A continuació, es fa una aproximació de la fabricació de la peça de la bota per 

mitjà d’aquest mètode. Mitjançant aquesta opció, hi ha la possibilitat de realitzar la peça de 

forma serialitzada, fent l’accés a aquest esport més fàcil gràcies a la reducció dels preus del 

material utilitzat. 

Un cop vist el procés d’injecció s’introdueix el procés d’impressió 3D, tot incidint en la 

tecnologia, el tipus d’impressores i els materials utilitzats en aquestes. Tot seguit, s’aproxima 

la fabricació de la peça de la carcassa de la bota mitjançant aquest mètode.  Aquesta opció 

permet reduir els costos considerablement i un ampli rang de possibilitats de personalització, 

canviant el color, forma i fins i tot el material de la peça d’una forma més ràpida que amb la 

injecció. 

Es compararà el procés de fabricació d’una carcassa d’una bota d’esquí per injecció de plàstic 

en front a la creació per impressió 3D, indicant avantatges i inconvenients, com poden ser la 

personalització, la serialització o el cost d’ambdós mètodes. 
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1. Glossari 

• MP: Mondo Point, escala per mesurar el peu d’una persona a l’hora d’escollir una bota 

d’esquí o snowboard  

• EDM: Electrical discharge machining. 

• WEDM: electroerosió per fil. 

• Plàstic PS: poliestirè. 

• Plàstic PE: polietilè. 

• PET: tereftalat de polietilè. 

• STL: Stereo Lithography. 

• Rockwell C: mètode per determinar la duresa d’un material a base de l’aplicació de 

càrregues de diferents pesos. 

• programa CAD (computer assisted design): programa utilitzat per fer els dissenys de 

les peces per impressió 3D. 

• FDM: deposició de material fos. 

• SLA: fotosolidificació. 

• SLS: sinteritzat de làser d’un material. 

• ABS: acrilonitril butadiè estirè. 

• PLA: àcid polilàctic. 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

L’origen del projecte ha estat purament acadèmic, no està motivat per cap empresa ni 

associació. 

Inicialment, el treball es basava en el disseny i confecció d’un motlle per injecció de plàstics. 

Si bé és cert que la primera opció era la desitjada, ja que es podria haver dut a terme un 

projecte molt més pràctic amb un resultat més físic, per culpa de la situació actual, això no va 

ser possible a causa de les restriccions i dificultats per l’ús del software necessari. 

Arrel de la motivació que tenia per fer un projecte d’aquestes característiques, juntament amb 

el director vam voler agafar l’essència de la idea principal i portar-la per un altre camí, donant 

lloc al treball actual; un estudi comparatiu entre dos mètodes de fabricació utilitzant materials 

plàstics. 

2.2. Motivació 

La motivació del projecte és causada pel meu interès personal en l’esquí, món al qual em 

dedico professionalment. Des de sempre m’he interessat per aquest esport i per tot el que hi 

ha darrere. Consegüentment vaig decidir fer un treball de fi de grau que tingués una relació 

amb aquesta temàtica. En el procés de pensar el tema del treball vaig recordar una anècdota 

que tenia potencial per ser el motor del meu TFG. Fa uns anys, a causa d’una caiguda 

important a una competició vaig patir la ruptura d’una de les meves botes d’esquí, motiu pel 

qual vaig haver de canviar-les, en comptes de poder arreglar-les. 

Estudiant com era la peça trencada i podent fabricar-la a partir de processos de mecanitzat o 

per impressió 3D, hagués pogut arreglar-la i evitar l’augment de costos que em suposaria 

haver de comprar unes botes noves. 

A partir d’aquest escenari les possibles solucions que se’m van ocórrer van ser la injecció de 

plàstics o la impressió 3D.  
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2.3. Requeriments previs 

Alguns requeriments previs són: 

• Coneixements de les assignatures de: 

o Mecànica. 

o Sistemes de fabricació. 

o Resistència de materials. 

o Tecnologia i selecció de materials. 

• Coneixement de les forces i restriccions que suporten les botes al practicar l’esport. 

• Coneixement del material a utilitzar. 

• Coneixement de les tècniques de modelatge per injecció de plàstics i impressió 3D. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

El primer objectiu d’aquest projecte és l’anàlisi de diverses tècniques de fabricació per poder 

veure si són adaptables a la peça en qüestió. Seguidament, es realitza un estudi del 

funcionament i les restriccions que tenen les botes d’esquí, saber de quin material estan fetes, 

quines forces suporten, quines limitacions tenen pel que fa al moviment o resistència...  

Per continuar, es fa una aproximació al procés d’injecció de plàstic i al procés d’impressió 3D 

per una carcassa d’una bota d’esquí de nivell professional. S’analitzen els materials utilitzats, 

el tipus de motlle més assenyat, el tipus de màquina, les característiques de la peça final, el 

temps i una estimació dels costos econòmics finals. 

3.2. Abast del projecte 

Es farà un disseny de la peça estudiada i una simulació de la peça per impressió 3D. 

No es realitzarà un disseny de motlle per injecció degut a la complexitat d’aquest.  

Es realitzarà un estudi comparatiu dels dos mètodes de fabricació. 

No es faran proves de materials ni de confecció de la peça. 

No es realitzarà un anàlisi d’elements finits, degut a la necessitat d’un estudi molt més ampli i 

específic. 
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4. Estudi de la peça a dissenyar 

4.1. Introducció 

La peça a dissenyar és la carcassa de la bota d’esquí, en concret la part que subjecta el botí 

(part interior de la bota) a la cama [1] [2]. Per saber quina bota és l’adequada s’han de tenir 

en compte diferents aspectes: 

• Talla: S’ha d’utilitzar el número correcte sinó, pot resultar incòmode. Si la talla és 

massa gran, no estrenyen prou i el peu es mou, provocant inestabilitat i possibles 

lesions al turmell, en canvi, si la talla és massa petita, els dits s’aixafarien i es tindria 

una mala circulació de la sang i sensació de fred als dits. La talla es mesura amb un 

podòmetre [Il·lustració 1]. Aquest aparell mesura la talla del peu en centímetres. Per 

utilitzar-lo es col·loca el peu a sobre i es fa una marca a l’altura del dit més llarg, 

mesurant també amb una marca l’ample del peu. Una vegada fetes les marques 

només fa falta veure el número de la columna MP (Mondo Point) corresponent. Per 

saber l’ample del peu, s’ha de fer una intersecció entre la marca de la part lateral del 

peu (per mesurar l’ample), i la marca preimpresa que correspon a la talla. Aquesta 

intersecció permetrà saber si tens el peu fi, mig o ample. 

 

Il·lustració 1: Podòmetre en paper per mesurar la talla des de casa. Font: 

Glisshop.es 
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• Rigidesa [3]: el nivell d’esquí de l’usuari és determinant a l’hora de mesurar la rigidesa. 

A major nivell, major rigidesa de bota. La mesura de la rigidesa és l’índex Flex. A major 

Flex menys flexibles seran les botes i major precisió al control de la trajectòria en el 

descens de les pistes. Per norma, un esquiador debutant utilitza unes botes amb un 

Flex inferior a 55-60, cosa que permetrà corregir els errors de posició que té en el cos. 

Un esquiador mitjà, utilitza un Flex de 70-90, i un expert per sobre del 100, amb una 

forta resistència a la flexió per poder girar amb alta precisió. S’ha de tenir en compte 

el pes i l’altura de l’esquiador, ja que aquests també influeixen a la rigidesa de la bota. 

A major pes i altura, el Flex ha de ser una mica superior a l’estàndard pel seu nivell (Si 

el nivell de l’esquiador és debutant, i el seu pes i la seva altura són de 100 kg i 2 metres 

respectivament, necessitarà un Flex superior a 60). És cert que aquest índex Flex no 

està estandarditzat entre les marques de les botes, és per això que els rangs dels 

nivells són tan grans. 

• Canting: és l’ajust de la inclinació lateral de la canya de la bota [Il·lustració 2]. Això és 

efectiu si la posició dels genolls de l’esquiador és cap a dintre o cap a fora. Aquest 

ajust és difícil de trobar a botes de gamma baixa. Si es modifica, és possible que es 

tingui una mesura diferent a cada bota, cosa que perjudicaria l’esquiador.  

 

Il·lustració 2: Canting. Font: Nevasport.com 

• Ajust d’inclinació de la canya: alguns models ofereixen poder graduar la inclinació 

entre la canya de la bota i el peu [Il·lustració 3], permetent una posició agressiva (angle 

petit) o una més relaxada (angle gran). 
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Il·lustració 3: angle d'inclinació de la bota. Font: Google imatges. 

• Tipus d’horma: depenent de l’estil de les botes, seran més amples (principiants) o més 

estretes (competició), produint un millor ajust al peu. Sobretot s’ha de buscar la 

comoditat de l’usuari. 

• Tipus de botí: n’hi ha molts de diferents: termo-formable, estàndard, autoformable... 

La diferència entre ells és que l’autoformable s’adapta al peu de l’esquiador mitjançant 

la pròpia calor despresa, el termo-formable mitjançant uns assecadors al taller 

[Il·lustració 4], per últim l’estàndard, molt còmode, però no s’adapta a la forma del peu 

de l’esquiador. 

 

Il·lustració 4: bota amb botí termo-formable i el seu assecador. Font: Google 

imatges. 
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• Tecnologia Lady: existeix una tendència a realitzar models específics per a dones 

[Il·lustració 5], ja que presenten una morfologia diferent. S’incorporen plantilles 

especials, es modifiquen els materials perquè siguin més suaus, es permet ajustar la 

canya de la bota fent-la més baixa i així es redueix la pressió als bessons i tenen una 

horma especial que s’adapta millor a la forma del peu de les dones, aconseguint 

arribar a un rang superior de confort. 

 

Il·lustració 5: teconologia Lady. Font: Google imatges. 

4.2. Forces aplicades a les botes d’esquí 

Per estudiar la peça a fabricar, és recomanable fer una anàlisi de forces i moments, tenint en 

compte les possibles situacions: en parat i en pla, en parat i en baixada, i en descens directe 

en baixada. També es considerarà com a objecte d’estudi una bota de competició, en concret 

el model HEAD challenger 120, tenint en compte que és un sòlid rígid. 
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Il·lustració 6: HEAD challenger 120. Font: càmera pròpia. 

4.2.1. En parat i en pla 

Es considera que la bota té un angle d’inclinació d’uns 80 graus i una rigidesa de 120 (pròpia 

de competició).  En aquest cas, es pot considerar que només afecten el pes, la força normal 

que fa l’esquí sobre la bota i la força de la fixació igual per la punta i la talonera. Les forces en 

x i en y quedarien anul·lades, al igual que el moment respecte el centre de la bota, ja que el 

pes fa un moment en direcció negativa i la normal en direcció positiva. 

Els sumatoris de forces i de moments quedarien de la següent manera [Il·lustració 7]: 

∑𝐹𝑥 = 0 = 𝐹𝑡𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎 − 𝐹𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 Equació 1: sumatori de forces en direcció x 

∑𝐹𝑦 = 0 = 𝑁 −
𝑚·𝑔

2
 Equació 2: sumatori de forces en direcció y. 

∑𝑀(𝐶) = 0 =
𝑚·𝑔·𝑥

2
−𝑁 · 𝑥 Equació 3: sumatori de moments al punt cèntric de la bota; x 

és la distància en perpendicular de la força N al punt C (centre de la bota). 
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Il·lustració 7: primer cas, en parat i en pla. 

4.2.2. En parat i en baixada 

Si ens trobem en baixada, per poder parar s’ha d’utilitzar la tècnica de la cunya [Il·lustració 8]. 

Aquesta tècnica consisteix en ajuntar els esquís per la part de davant, separant la part de 

darrera. Degut a aquesta posició la bota es troba inclinada i li afecten diferent les forces. 

 

Il·lustració 8: posició de cunya. Font: Google imatges. 

Les forces que actuen són el pes, repartit a les dues cames per igual, la força normal (N) a 

cada bota i la resistència de la neu. En aquest cas, com volem estar parats els sumatoris de 

forces i de moments seran iguals a 0. 
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Il·lustració 9: forces del cas b) en parat i en baixada. 

El pes es troba una mica adelantat, per tant la força normal no es troba aplicada just 

al centre del peu, sinó a la part de l’espàtula de l’esquí (punta). En estar aplicant un 

pes, la bota està flexionada, per tant el seu angle d’inclinació és més agut. 

Estant parat en pendent apareix la força f de lliscament, la qual ha de ser menor al 

coeficient de fricció de la neu per la normal als esquís, així no llisquen 

Els sistemes de forces que obtindríem per una bota serien: 

∑𝐹𝑥 = 0 =
𝑚·𝑔

2
· 𝑠𝑖𝑛(𝛼) − 𝑓  Equació 4: sumatori de forces a l'eix x. 

∑𝐹𝑦 = 0 = 𝑁 −
𝑚·𝑔

2
· 𝑐𝑜𝑠(𝛼) Equació 5: sumatori de forces en direcció y. 

∑𝑀(𝐶) = 𝑁 · 𝑎 −
𝑚·𝑔

2
· 𝑐𝑜𝑠(𝛼) · 𝑏 −

𝑚·𝑔

2
· 𝑠𝑖𝑛(𝛼) · 𝐻 − 𝑓 · ℎ ≠ 0 Equació 6: sumatori de 

moments al punt cèntric de la bota C. 

El sumatori de moments al punt cèntric (C) de la bota és diferent de 0, ja que només estem 

tenint en compte una bota. Si tinguéssim en compte les dues, aquest sumatori seria nul. 

L’angle α és el d’inclinació de la bota i β és el pendent de la baixada. Les distàncies des dels 

punts d’aplicació de les forces són a i b en l’eix x i h i H en l’eix y. 
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Il·lustració 10: Forces aplicades en el segon cas. Font: dibuix propi. 

4.2.3. En descens directe i en baixada 

Quan es parla de descens directe es tracta de deixar-te caure en la direcció del pendent. El 

cos es manté en una posició adelantada, per tant, la bota té un angle d’inclinació més agut 

que en el primer cas. Ara ja hi intervé la força de fregament amb la neu (f), la força de 

fregament amb l’aire (faire)i la força de m·a, sent a l’acceleració que obtenim. 

Els sumatoris de forces quedarien d’aquesta manera: 

∑𝐹𝑥 = 𝑚 · 𝑎 =
𝑚·𝑔

2
· 𝑠𝑖𝑛(𝛼)− 𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒 − 𝑓 =

𝑚·𝑔

2
· 𝑠𝑖𝑛(𝛼)− 𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒 − 𝜇 · 𝑁 Equació 7: 

sumatori de forces en direcció x. 

∑𝐹𝑦 = 0 = 𝑁 −
𝑚·𝑔

2
· cos(𝛼) Equació 8: sumatori de forces en direcció y. 

∑𝑀(𝐶) = 𝑁 · 𝑎 −
𝑚·𝑔

2
· 𝑐𝑜𝑠(𝛼) · 𝑏 −

𝑚·𝑔

2
· 𝑠𝑖𝑛(𝛼) · 𝐻 − 𝜇 · 𝑁 · 𝐻 + 𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒 · 𝐻 ≠ 0 Equació 

9: sumatori de moments al punt cèntric C. 
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El sumatori de moments és diferent de 0 ja que falta la part de l’altre cama, que faria un 

moment en la direcció contraria. 

 

Il·lustració 11: Forces que afecten el el cas de descens directe en baixada. Font: 

dibuix propi. 

4.3. Disseny de la peça 

La peça a dissenyar en concret és la canya. Aquesta subjecta el botí a la cama i evita ruptures 

de turmell o de tíbia. Aquesta peça conté les fixacions de la bota, amb les quals es podran 

tensar més o menys, depenent del gust de l’usuari. S’acostuma a instal·lar una cinta amb 

Velcro ® per acabar de completar la fixació a la cama. 

Algunes imatges de la bota en detall per poder diferenciar la forma de la peça correctament: 
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Il·lustració 12: Part exterior de la bota. Font: càmera particular. 

 

Il·lustració 13: Part interior de la bota. Font: càmera particular. 
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Il·lustració 14: Part frontal de la bota. Font: càmera particular. 

 

Il·lustració 15: Part posterior de la bota. Font: càmera particular. 

Les mesures de la peça han estat preses directament en el model vist amb anterioritat, és per 

això que poden haver errors de mesura. Es recomana fer servir una màquina de mesurar per 
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coordenades per assegurar totes les mesures. 

El disseny s’ha realitzat amb SolidWorks, fent-lo el més realista possible. Les vistes de la peça 

són les següents: 

 

Il·lustració 16: Vista en 3D del model en SolidWorks. 

 

Il·lustració 17: Vista de la cara exterior del model. 
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Il·lustració 18: Vista frontal del model. 

 

Il·lustració 19: Vista de la cara interior del model. 
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Il·lustració 20: Vista posterior del model. 

 

Il·lustració 21: Vista superior del model. 
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Il·lustració 22: Vista inferior del model. 

Per la part interior [Il·lustració 13], es pot observar que el caragol per regular l’angle d’inclinació 

fa 28 mm de diàmetre i les llengüetes superiors fan uns 20 mm d’alt cadascuna. La cantonada 

inferior esquerra fa 73 mm de llarg i la dreta fa 70 mm aproximadament. 
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Il·lustració 23: Part interior de la bota. Font: croquis realitzat amb SolidWorks. 

Per la part exterior, els forats dels caragols necessaris per a les fixacions fan 1.45 mm de 

diàmetre i el forat pel caragol regulador de l’angle d’inclinació fa  el mateix diàmetre que a la 

part interior, amb un pas de rosca de 0,3 mm per cada forat. 
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Il·lustració 24: Part exterior de la peça. Font: croquis realitzat amb SolidWorks. 

La part frontal de la bota conté les fixacions. Els forats per les fixacions tenen un diàmetre de 

5 mm i 8x10 mm a la fixació superior i 6 mm a la inferior. El pas de rosca dels forats on van 

les fixacions és de 0,3 mm. De la fixació superior a la cavitat de la cama hi ha 60 mm d’altura. 
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Il·lustració 25: Part frontal de la peça. Font: croquis realitzat amb SolidWorks. 

A la part posterior és on es caragola un afegit en les botes que serveix per poder-les desfixar. 

Això ajuda a l’usuari a poder caminar millor. És un extra que no apareix a totes les botes. Els 

forats per posar aquesta aplicació fan 4.8 mm (el superior i l’inferior) i 7 mm (el forat intermedi). 

El pas de rosca és de 0,3 mm per cada forat. La zona on es col·loca aquest extra fa 56 mm 

d’alt, 23 mm d’ample i 15 mm de gruix. 
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Il·lustració 26: Part posterior de la peça. Font: croquis realitzat amb SolidWorks. 

La part superior de la peça reflecteix la cavitat per inserir la cama, circumferència de 124 mm 

de diàmetre. També es marca el gruix de la peça de 3 mm. 
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Il·lustració 27: Part superior de la peça. Font: croquis realitzat amb SolidWorks 
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5. Modelatge per injecció: 

5.1. Introducció a la injecció: 

El modelatge per injecció és un dels processos de fabricació de peces de plàstic més 

característics de la indústria. El plàstic s’ha tornat indispensable a la nostra societat actual a 

causa de la seva gran capacitat de manipulació, obtenint una infinitat de formes per crear 

diferents productes [4]. 

El modelatge per injecció consisteix a fondre un material plàstic i introduir-lo a pressió a les 

cavitats d’un motlle on es refreda a temperatura apta perquè es puguin extreure les peces 

sense patir deformacions. 

Amb aquesta tècnica es poden obtenir peces amb formes complexes i que necessiten un bon 

acabat. 

Aquest procés s’ha vist influenciat per les evolucions tecnològiques que sortien any rere any 

fent que les peces modelades tinguin un menor cost de producció.  

La primera patent d’una màquina productora de peces de plàstic va ser registrada el 1872 per 

John Wesley Hyatt i el 1928 es va desenvolupar la primera màquina d’injecció moderna, de la 

mà de la companyia Cellon-Werk. 

Dos anys més tard es va dur a terme la primera producció massiva a Anglaterra, fent ús d’una 

màquina amb algunes característiques molt diferents de les actuals: Utilitzava aire comprimit 

per poder moure la unitat d’injecció, el tancament del motlle, així com la seva obertura, eren 

manuals, no hi havia processos automàtics i tampoc sistemes de seguretat. 

5.2. Procés d’injecció de plàstics 

Per realitzar aquesta tècnica de modelatge és molt important que les característiques 

polimèriques del material siguin les adequades (pes molecular, configuració química, 

estabilitat...) [5]. El procés pot dividir-se en tres etapes: la primera és la de fusió del material, 

La segona, la injecció del mateix dins el motlle i, finalment, el refredament i solidificació. 



Estudi comparatiu del procés de fabricació d’una peça d’una bota d’esquí per impressió 3D respecte el procés d’injecció de pl àstics. 

  Pág. 33 

 

 

Il·lustració 28: procés d’injecció de plàstics. Font: Google imatges. 

El procés comença quan el material de modelatge entra a la tremuja alimentadora, a través 

d’un dosificador, en forma de grans o gransa. Aquests grans es fan circular per l’interior d’un 

tub amb l’ajuda d’un caragol metàl·lic on pateixen un augment de temperatura i es fonen 

gràcies a la pressió i als escalfadors. 

Perquè el material fos avanci, el caragol és impulsat per un sistema hidràulic que provoca un 

moviment axial del caragol.  

El material polimèric es fon amb la calor generada pels escalfadors (diverses bandes de 

resistències col·locades al voltant del cilindre que envolta el caragol metàl·lic) i la pròpia fricció 

del material, en transportar-se pel caragol, contra les parets del cilindre. 

Quan la massa de plàstic fosa arriba al final del cilindre, s’acumula. Per evitar problemes amb 

el material, el caragol metàl·lic ha de retrocedir lentament fins arribar a la posició inicial.  

Mentre retrocedeix, va acumulant material a la part de davant. Quan tota la massa de plàstic 

fosa arriba a l’extrem del cilindre, el mateix caragol es desplaça longitudinalment forçant 

l’entrada a pressió de la massa dins del motlle. Així el caragol actua com a caragol i com a 

èmbol d’injecció. 

El motlle es troba refrigerat i ha d’estar tancat a l’hora de la injecció del material. Aquest es 

troba subjecte mitjançant una placa estacionària i una placa mòbil, que per mitjà d’unes barres 

tensores, aguanta a la pressió corresponent provocant una unió hermètica d’ambdues parts 

del motlle per formar la cavitat de la peça. 
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Una de les dues parts del motlle (placa estacionària) es manté fixada a la unitat d’injecció del 

polímer. L’altra part (placa mòbil) es manté en moviment durant el cicle de modelatge.  

El moviment de la placa mòbil i la pressió aplicada al motlle és possible gràcies a un cilindre 

de subjecció i un hidràulic, que mantenen les dues parts del motlle subjectades fermament 

fins al moment que la peça es refreda. 

Una vegada refredat el plàstic dins del motlle, els motors redueixen la pressió, el motlle s’obre 

i s’extreu la peça acabada, de manera que el motlle està preparat per la següent injecció. 

 

Il·lustració 29: Esquema d'una màquina d'injecció. Font: Google imatges. 

Els materials que es poden injectar són la majoria dels polímers, inclosos tots els 

termoplàstics, alguns termoestables i alguns elastòmers. Això fa que existeixin desenes de 

milers de materials diferents que poden ser injectats i aquest número creix cada any. Alguns 

exemples de materials utilitzats són [32][33][34]:  

• Poliamides com el nylon. 

• Acetal 

• Policarbonat 

• Poliestirè, polietilè i polipropilè 

• Acrílics 

• Politetrafluoroetilè (PTFE) 

• Acrilonitril butadiè estirè (ABS) 
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• Policlorur de vinil 

• Plàstics reforçats amb fibres 

5.3. Factors que afecten a la injecció de plàstics 

Tant el resultat final com el procés d’injecció poden veure’s afectats per diferents aspectes: 

• Temperatura del material: depenent de com variï s’obté un resultat diferent. Si la 

temperatura és molt baixa, els grans no es fonen i hi ha una dificultat elevada per fer 

fluir el material a través del cilindre amb l’ajuda del caragol metàl·lic. Per contra, si la 

temperatura és molt elevada, provocarà una degradació del material fent-li perdre les 

propietats (duresa, resiliència, resistència a la tracció...) 

• La velocitat de gir del caragol: depenent del material que es vulgui injectar, es 

necessita una velocitat diferent. Per un termoestable o un elastòmer, la velocitat de gir 

serà baixa. En el cas dels plàstics tècnics i enginyerils s’utilitza una velocitat mitjana, i 

per plàstics poliestirè (PS) i polietilè (PE) s’utilitzen velocitats elevades. 

• La pressió d’injecció ha de ser d’uns 10 kg/mm2 pel tereftalat de polietilè (PET, material 

del qual es realitzarà la peça més endavant) provocant un avenç adequat del material 

al motlle. 

• La pressió de tancament del motlle ha de mantenir-se entre els 50 i els 100 kg/mm2, 

depenent del material utilitzat. D’aquesta manera es poden evitar filtracions a l’exterior 

i variacions a la temperatura del material de dins del motlle, fent que no es pugui 

acabar de solidificar correctament. 

• El temps de cicle total: depenent de la peça que es vulgui modelar, normalment 

s’estima que per peces petites es triga entre 10 i 25 segons per acabar el cicle. En el 

cas de la bota d’esquí, serà més elevat. 

5.4. Defectes i possibles solucions per a les peces injectades: 

Tot i que aquesta tècnica sigui la més utilitzada, no l’exempta de problemes i inconvenients 

[6]. Alguns dels problemes són: 
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• Marques de xuclet: defectes a les peces causats per una escassetat de matèria 

primera o per excés de calor de la peça. Això ocasiona una contracció del material. 

Per poder solucionar-ho es pot augmentar la quantitat de plàstic dins la cavitat, 

augmentar el nivell o la duració de la pressió postinjecció.  

 

Il·lustració 30: marques de xuclet a una canonada. Font: Google imatges. 

• Línies de soldadura: els fronts de flux sovint s’uneixen al voltant del forat de la peça. 

Perquè això no succeeixi s’ha d’exercitar un control sobre la ubicació del punt 

d’injecció i els paràmetres del procés, com ara la velocitat del caragol metàl·lic o la 

temperatura dels escalfadors. 

 

Il·lustració 31: línies de soldadura. Font: Google imatges. 

• Encongiment: el polímer s’encongeix depenent de la cristal·lització, ja que tendeix a 

solidificar-se. A major cristal·lització, menor encongiment, per tant, no es pot refredar 

el material de cop, ja que no es produiria aquest fenomen. Per poder aconseguir que 

no hi hagi encongiment, es pot elevar la temperatura del motlle, així la diferència de 

temperatures del fluid i el seu entorn dins del motlle no és tan elevada. 
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• Guerxament: quan existeixen esforços residuals interns, es produeix una distorsió de 

la peça final. Aquests esforços residuals poden ser tèrmics, deguts a la diferència de 

temperatures, o per les pressions de contacte a les quals se sotmet la peça. Per evitar 

que passi, és imprescindible un bon manteniment de la temperatura del motlle i un bon 

disseny de la peça que eviti els canvis de secció. 

 

Il·lustració 32: peça guerxada. Font: Google imatges. 

• Parts incompletes: donades per motius com ara una velocitat d’injecció massa baixa, 

una obstrucció de la boca d’injecció, falta de material a la tremuja... per solucionar-ho 

fàcilment s’augmenta la velocitat d’injecció i s’afegeix més material. També es pot 

canviar el motlle si és qüestió que no està ben dissenyat, i per això el material no arriba 

a totes les parts d’aquest, ja que se solidifica abans. 

• Cremades: al tenir el material a una alta temperatura durant un llarg període de temps, 

i suportant grans esforços, es poden produir taques. És molt útil limitar la velocitat 

d’injecció i evitar l’ús de compostos volàtils, ja que es poden descompondre. Una 

mesura més extrema seria si el material de la boca d’injecció està degradat, així com 

comprovar el bon estat de les resistències i el control de temperatures, ja que pot haver 

ocorregut un desajust en el sistema que ho controla. 

 

Il·lustració 33: cremada. Font: Google imatges. 
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• Aire encallat: a causa d’una baixa pressió de retrocés del caragol o una alta 

descompressió, bombolles d’aire poden quedar atrapades dins del producte final, 

provocant una inutilització d’aquest. Augmentant la pressió de retrocés o baixant la 

descompressió fins a uns valors adequats, es podria solucionar el problema.  

• Deformació en desemmotllar-se: quan les forces de desemmotllament són molt altes, 

la peça final pot patir una deformació fent-la inutilitzable. Pot ser degut a un curt temps 

de refredament al motlle o a una pressió de sosteniment molt elevada. 

• Delaminació superficial: quan les capes del material final no són homogènies, 

aquestes se separen deixant espais en buit i creant vàries làmines. Aquest defecte ve 

causat per una velocitat alta d’injecció, una temperatura de motlle molt baixa o una 

temperatura de fusió molt alta. 

5.5. Motlles per a la injecció: 

La fabricació d’un motlle per injecció de plàstic requereix coneixements tècnics, per la 

particularitat de cada projecte. 

L’objectiu d’un motlle per injecció de plàstic és la distribució del plàstic fos. Els canals de 

distribució han d’estar ben equilibrats, així el recorregut del material serà uniforme per les 

diverses cavitats, obtenint un omplert i una pressurització equilibrada d’aquestes. 

Les parts d’un motlle són les següents [7]:  
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Il·lustració 34: Parts d'un motlle per injecció de plàstics. Font: Meusburger Georg 

GmbH & Co KG 

1. Plaques porta-figura: on es munten els negatius de la figura i quan s’uneixen es forma 

la cavitat. 

2. Cavitat: és l’espai on el polímer obté la forma desitjada 

3. Plaques base: subjecten el motlle als plats de la màquina. 

4. Abeurador: element per portar el material des de la màquina fins al canal de distribució. 

Té una superfície esfèrica o cònica on es recolza el filtre de la màquina d’injecció. 

5. Canals d’alimentació o distribució: conductes per on passa el polímer fos cap a una 
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cavitat per culpa de la pressió exercida per la unitat d’injecció. 

6. Entrades: zona estreta per on el material entra a la cavitat. El número d’aquestes i les 

seves dimensions depèn del pes, material i grossària de la peça. 

7. Respiradors: conductes pels quals surt l’aire de la cavitat a mesura que entra el fluid 

de plàstic fos. Normalment són d’un diàmetre reduït, ja que han de permetre treure 

l’aire però no el material fos. 

8. Sistema de refredament: conductes per on circula un refrigerant per regular la 

temperatura del motlle. Aquesta part és molt important, ja que d’això dependrà que la 

peça no tingui deformacions o que la superfície final tingui l’acabat desitjat. 

9. Perns botadors: varetes situades en contacte amb la peça que l’expulsen fora de la 

cavitat a l’obrir el motlle. 

10. Plaques expulsores: és on es munten els perns botadors (placa porta-perns). S’amarra 

al cilindre d’expulsió de la màquina. (placa expulsora) 

11. Expulsors de retrocés: de major diàmetre que els perns, situats fora de la figura i 

s’utilitzen per fer retrocedir el conjunt expulsor quan es tanca el motlle. 

12. Paral·leles: plaques que es col·loquen entre la figura i la placa base de la part mòbil 

per formar un forat per on es mou l’expulsió. 

13. Disc centrador: permet alinear l’abeurador del motlle amb el filtre de la màquina 

d’injecció. 

14. Columnes i casquets guia: permeten girar i alinear la part mòbil amb la part fixa quan 

es tanca el motlle. 

15. Tancament de seguretat de transport: permet la mobilitat de la màquina sense patir 

una obertura accidentada. 

16. Boló d’expulsió: permet el moviment de la placa expulsora. 

17. Baga: anella utilitzada per poder transportar la màquina amb facilitat 

S’han de tenir en compte diferents passos i processos per poder dissenyar correctament un 
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motlle per injecció. Els passos són els següents: 

• Dissenyar correctament el plànol de la peça a injectar, marcar línies de partició, la 

zona per on entra la injecció, la posició dels expulsors i qualsevol detall del motlle que 

pugui facilitar la seva correcta fabricació. 

• Segons les especificacions del plàstic a utilitzar en el motlle, s’han de tenir en compte 

la contracció, les característiques de flux, l’estructura molecular, comportament tèrmic, 

viscositat... tal com s’ha mencionat a l’apartat anterior. 

• Ha d’haver-hi una gran exactitud dimensional amb les toleràncies exigides. 

Els plàstics amb baixa contracció no presenten cap problema a l’hora de determinar les 

dimensions del motlle, en canvi, els que tenen alta contracció s’han d’estudiar amb més 

deteniment i trobar més punts crítics a causa de la complicació de càlcul de la seva reacció 

en el procés d’injecció. 

Per la fabricació de motlles és obligatori utilitzar acers especials a causa de les càrregues 

tèrmiques i mecàniques a les quals estan sotmesos. Hi ha una gran varietat de materials per 

a la seva fabricació: 

• A2: acer endurit a 58-60 Rockwell C, resistent a l’abrasió. 

• D2: acer amb més contingut de crom, més resistent a l’abrasió i més difícil de 

mecanitzar que l’A2, més fràgil. Millor per peces petites. 

• D7: acer de molt bona resistència a l’abrasió però més difícil de mecanitzar que els 

dos anteriors. 

• AISI H13 (Stavax i Orvar, com a marques comercials): alt contingut en carboni i baixa 

porositat 

Moltes peces fabricades són estàndards, però altres són particulars. Això fa elevar el cost de 

fabricació dels motlles, ja que es necessita molt de temps per poder-los mecanitzar i ajustar, 

donat que l’exactitud de les dimensions i la qualitat superficial ha de ser elevada. 

L’acabat final de la figura a injectar és un aspecte molt important a l’hora de decidir l’acabat 

del motlle [8], ja que d’això depèn el comportament del plàstic i suposa un cost addicional. 
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Hi ha diferents acabats utilitzats als motlles d’injecció: 

• Acabat de mecanitzat: dividit en dues fases, el desbast que elimina la gran part de 

l’acer i el mecanitzat d’acabat que elimina el material restant amb petites passades, 

generant les superfícies finals d’acabat i polit d’algunes superfícies. 

• Electroerosió: procés de mecanitzat per descàrrega elèctrica (EDM) entre la peça i un 

elèctrode en presència d’un fluid dielèctric. Es provoca un corrent continu per 

impulsos, de forma que la descàrrega elèctrica en forma d’espurna provoca un 

augment de temperatura capaç de vaporitzar partícules de metall, erosionant el motlle. 

o Avantatges: permet mecanitzar formes no possibles mitjançant eines de tall i 

és adequat per materials durs i fràgils. 

o Inconvenients: només és possible en materials conductors d’electricitat (en 

aquest cas no és problema, ja que els metalls del motlle són conductors) i pot 

ser un procés car. 

o Tipus d’electroerosió: 

▪ Per penetració amb elèctrode (Ram EDM): La descàrrega elèctrica es 

realitza entre la peça i un elèctrode que tenen forma negativa del 

mecanitzat a realitzar. 

 

Il·lustració 35: Esquema del procés d'electroerosió per penetració. Font: 

Google imatges. 

▪ Amb fil (WEDM): l’elèctrode correspon a un fil que es desplaça segons 

la forma que volem que tingui el motlle. 
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Il·lustració 36: Electroerosió per fil (WEDM). Font: Google imatges. 

• Refinat o polit: per aquest acabat s’utilitzen diverses eines que fan que la superfície de 

la figura del motlle quedi refinada amb ratlles molt fines o bé polit com un mirall. Molt 

útil per casos amb necessitat d’acabat amb alta qualitat.  

Normalment el procés es realitza en el següent ordre: 

1. Desbast i acabat amb fresa. 

2. Tractament tèrmic. 

3. Electroerosió, només si el material és conductor d’electricitat. 

4. Polit, només si es necessita un acabat d’una qualitat superior. 
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6. Aproximació al procés d’injecció de plàstic de la 

peça de la bota 

Per aproximar la producció de la peça per injecció de plàstic, s’ha de tenir en compte el 

material del qual es farà el motlle. Si l’objectiu d’aquest és una alta producció de peces, 

necessitarà complir una sèrie de propietats, com són la resistència elevada al desgast i a la 

corrosió, juntament amb una alta força d’impacte. Així s’augmentaria l’esperança de vida del 

motlle.  

S’han comparat diferents tipus d’acers per veure quin seria el més adient per realitzar el motlle. 

Un dels tipus d’acer és el D2 [9], ideal per motlles amb forma complexa, té alta resistència al 

desgast i una alta força d’impacte. Té una densitat de 7,7·103 kg/m3 i el punt de fusió és de 

1421  ºC.  L’altre és l’acer A2 [10], resistent a l’abrasió i amb una duresa d’entre 58-60 

Rockwell C. Té una densitat de 7700 kg/m3. Un tercer tipus d’acer és el D7 , el qual té molt 

bona resistència a l’abrasió però és més difícil de mecanitzar. Té una densitat de 7720 kg/m3 

i un punt de fusió de 1425  ºC [30]. L’últim tipus és l’AISI H13 [35] que té un alt contingut en 

carboni, fent-lo més resistent al desgast i a l’abrasió a més de tenir una baixa porositat. Té 

una densitat de 7750 kg/m3 i una temperatura de fusió de 1430  ºC. 

Un cop analitzades les propietats que té cada tipus d’acer i tenint en compte quins són els 

requeriments de la peça en qüestió, l’acer escollit és el D2. Aquest té una duresa de 62 

Rockwell C, 2 punts més que l’acer A2. Tanmateix, és més resistent que l’A2, tant en desgast 

com en abrasió i corrosió. L’acer D2 té una porositat baixa que permet evitar problemes 

d’injecció de les peces. El preu d’aquest acer és d’uns 1 €/kg [11], el mateix preu que l’acer 

A2 [12] i més barat que l’acer D7 (1,32 €/kg) [13] i l’AISI H13 (2,07 €/kg) [14]. 

L’acer D2 escollit té una duresa de 62 Rockwell C, 2 punts més que l’acer A2. El material 

escollit per la realització del motlle té una densitat de 7,7·103 kg/m3 i el punt de fusió és de 

1421 ºC. Per modelar l’acer per fer el motlle s’haurà de fer servir els negatius dels perfils de 

la peça explicats a l’apartat 4.3. 

Un altre aspecte a tenir en compte és el material que es farà servir per injectar la peça. Aquest 

ha de ser suficientment resistent a les forces exercides per l’usuari, així com impermeable i 

resistent a la humitat i a temperatures baixes. 
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El material escollit per fer la peça ha de complir una sèrie de propietats: 

• Alta resistència al desgast i corrosió. 

• Bon coeficient de lliscament. 

• Bona resistència química i tèrmica. 

• Tenir una bona barrera contra la humitat i és compatible amb altres materials barrera 

que milloren la qualitat impermeable final del producte. 

• Ser reciclable (tot i que tendeix a disminuir la seva viscositat) mitjançant processos 

mecànics o químics. 

• No ser biodegradable, a causa de la seva alta cristal·linitat, però si pot ser degradat 

amb processos químics en els quals es modifica la seva estructura molecular. 

• Admetre colorants, cosa que permetria una personalització de la peça final. 

• Lleuger i impermeable. 

• No ser tòxic, per tant no provocarà cap lesió ni dany a l’usuari. 

El material que compleix totes aquestes propietats és el termoplàstic Tereftalat de polietilè 

(PET) [17], un material suficientment resistent i amb millors qualitats que el PLA o l’ABS, tot i 

augmentar una mica el seu preu per quilogram respecte a aquests dos. 

Si es volgués realitzar la peça amb aquest mètode, s’hauria de buscar una empresa amb una 

màquina d’injecció que permetés dur a terme el projecte. L’empresa trobada és Plásticos 

Humbrías S.A. (PHSA) [15], els quals proveeixen peces pels sectors d’automoció, construcció, 

domòtica, aeronàutica... Ells mateixos proporcionen els materials i la utilització de la 

maquinària, oferint prototips i finalment produint la peça. L’inconvenient de l’empresa és el no 

poder realitzar únicament una peça, sinó que s’han de produir en massa. 

La màquina d’injecció proposada serà una de 90 TM amb un 60% de robotització i el procés 

de la injecció del material al motlle dura 3 segons. El problema seria la creació del motlle, el 

qual trigaria entre una setmana i dues setmanes i mitja (dades confirmades per la mateixa 

empresa).  
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Si s’utilitzés aquest mètode, s’hauria de vigilar en mantenir la temperatura del caragol 

metàl·lic, del motlle (ja que ha d’estar preescalfat), dels escalfadors i del material en si per 

evitar tenir malformacions a dins del motlle. També s’ha de tenir en compte la velocitat de gir 

del caragol i la velocitat d’avanç, així no s’acumularà material a la boca del caragol i no 

s’obstruirà, evitant omplir el motlle corresponent. A part d’aquestes característiques, s’han de 

tenir en compte una sèrie de restriccions al procés de fabricació d’una peça amb injecció de 

plàstics [31] 

• Dimensions de la peça: hauran de ser reproduïbles i d'acord a uns valors determinats, 

el que implicarà minimitzar les contraccions de la mateixa. 

• Propietats mecàniques: la peça ha de resistir les condicions d'ús a què estigui 

destinada durant un temps de vida llarg. 

• Pes de la peça: és de gran importància, sobretot, perquè està relacionada amb les 

propietats d'ella. 

• Temps de cicle: per augmentar la producció serà necessari minimitzar, en la mesura 

possible, el temps de cicle de cada peça. 

• Consum energètic: una disminució del consum energètic implicarà un menor cost de 

producció. 

La forma de la peça també influeix a l’hora de fer la injecció. En ser una peça buida, tenir forats 

i una paret prima apareixen una sèrie de problemes, com guerxament o línies de soldadura, 

explicats a l’apartat 5.4. Defectes i possibles solucions per les peces injectades.  

El motlle, al tenir dues parts, s’ha de fer una partició de la peça. La part central d’aquesta peça 

és buida. És per això que s’utilitzarà un mascle amb corredissa que es retirarà quan el plàstic 

es solidifiqui. El principal problema és l’extracció de la peça, per tant, s’ha de buscar un pla 

que faciliti aquesta operació. Aquest pla és el mostrat a la següent imatge: 
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Il·lustració 37: pla de tall per realitzar el motlle. 

Una vegada realitzada la peça i refredada, s’expulsaria del motlle per mitjà dels perns botadors 

continguts a la màquina i explicats a l’apartat 5.5. Motlles per a la injecció. 

Com es pot veure el disseny del motlle és complex i pot arribar a ser car. Una solució més 

econòmica seria fer dues parts per separat i unir-les. El problema vindria en la possibilitat que 

no suporti els esforços necessaris. 
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7. Modelat per impressió 3D 

7.1. Introducció a la impressió 3D 

La impressió 3D és un grup de tecnologies de fabricació per addició del material. En elles es 

crea un objecte mitjançant superposició de capes successives de material. 

Aquestes màquines ofereixen als desenvolupadors d’un producte, la possibilitat  d’imprimir 

parts i muntatges fets de diferents materials amb diverses propietats físiques i mecàniques, 

amb un simple procés d’acoblament. Aquests productes es poden utilitzar com a prototips, 

utillatges o peces finals de projectes. 

 

Il·lustració 38: exemple d'impressora 3D. Font: Google imatges. 

7.2. Principis generals de funcionament 

Les impressores 3D creen un objecte tridimensional a partir de capes successives fins a 

aconseguir l’objecte desitjat [16].  

Utilitzant un programa CAD (computer assisted design) es dissenya l’objecte a imprimir, 

seguidament es divideix l’objecte en capes per imprimir capa a capa. El procés utilitzat per 

crear els objectes s’anomena procés additiu. Actualment existeixen escàners 3D que 

escanegen l’objecte i el passen directament a l’ordinador per després acabar de refinar el 

disseny; imprimir-lo, sense haver de dibuixar-lo des de zero a l’ordinador. Tot i això s’ha de 

tractar amb els programes adequats, no és automàtic. 
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Il·lustració 39: exemple de funcionament d'una impressora 3D. Font: Google 

imatges. 

7.3. Tipus d’impressores 3D 

7.3.1. Deposició de Material Fos o FDM (Fused Deposition Modeling) 

Es va fonent el filament de polímer mitjançant la boca de sortida i es diposita capa per capa 

el material fos fins a crear l’objecte final. 

El mateix material es va afegint per capes donant la forma desitjada. Les impressores que 

utilitzen aquest mètode tenen un cost menor i són les més utilitzades. 

El material més utilitzat és plàstic PLA, un polímer biodegradable que es produeix a partir d’un 

material orgànic. 

 

Il·lustració 40: impressora 3D per addició de polímers o FDM. Font: 

aratecnologia.com 
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7.3.2. Fotosolidificació o SLA ( Stereo Litography Apparatus) 

Endurir el polímer a la llum. Es parteix d’una base que se submergeix dins d’un recipient ple 

de resina líquida i va sortint del recipient capa a capa. El làser va solidificant la base segons 

va sortint del recipient i un pistó va controlant l’altura de la base per poder crear l’objecte final. 

Gràcies a aquesta tecnologia es poden obtenir peces d’alta qualitat. 

 

Il·lustració 41: fotosolidificació (SLA). Font: Google imatges. 

7.3.3. SLS (Selective Laser Sintering) 

Significa sinteritzat selectiu per làser d’un material. Aquest material es troba en pols. El làser 

impacta a la pols i fon el material, que posteriorment se solidifica (sinteritzat). És el mateix 

procés que l’SLA, però el material es troba en pols. 

7.4. Material utilitzat en FDM 

En aquesta aproximació de la peça per impressió 3D utilitzarem el mètode FDM, és el mètode 

ideal per peces funcionals, duradores, amb volums reduïts i amb alta estabilitat, a més, té uns 

temps d’entrega reduïts. 

En aquest cas només es descriuen els polímers, ja que l’objectiu final és crear una peça de la 

carcassa d’una bota d’esquí. 

Hi ha una gran varietat de materials a utilitzar: de colors, transparents, opacs, flexibles, rígids, 

d’alta temperatura i resistència. Aquest tipus de material satisfan les necessitats des del punt 
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de vista visual i tàctil. Són molt resistents i amb la força necessària que els prototips 

requereixen. El disseny d’un producte concret porta a escollir el material a utilitzar. 

7.4.1. Àcid polilàctic (PLA) 

Polímer constituït per elements similars a l’àcid làctic, amb propietats semblants a les del 

tereftalat de polietilè (PET), que s’utilitza per fer envasos. A més és biodegradable sota certes 

temperatures (de l’ordre de 60  ºC). No produeix gasos tòxics. Es pot degradar en aigua i òxid 

de carboni. Es produeixen per mitjà de la polimerització per obertura dels anells de lactides 

(diester cíclic d’àcid làctic). És un termoplàstic, els materials base del qual s’obtenen a partir 

de midó de blat o de canya de sucre. S’utilitza en impressió 3D en el procés FDM. 

 

Il·lustració 42: Figura creada amb PLA. Font: Google imatges. 

7.4.2. ABS (acrilonitril butadiè estirè) 

Termoplàstic amorf molt resistent a l’impacte i molt utilitzat a l’automoció i altres usos 

industrials com domèstics. El seu procés de creació és més complex que altres plàstics, per 

això se l’anomena plàstic enginyeril.  

És un material resistent a atacs químics i amb estabilitat davant les altes temperatures, així 

com duresa. Aquestes propietats són molt preuades en certes aplicacions com equips pesats 

o aparells electrònics. 

Els blocs de butadiè proporcionen tenacitat a qualsevol temperatura. És especialment útil per 

llocs amb temperatura baixa (això ens interessa particularment, ja que el producte final del 

treball necessita resistir temperatures baixes), per exemple, segueix sent tenaç a -40  ºC. 
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Els blocs d’estirè aporten resistència mecànica i rigidesa. Es pot utilitzar en joguines, parts 

cromades dels automòbils, en cascs de motocicleta, instruments musicals, objectes d’oficina, 

i en aquest cas, en impressió 3D. Cal tenir una bona ventilació a la impressió, ja que produeix 

gasos nocius. No és biodegradable. Sol estar a uns 17 €/kg [25] 

 

Il·lustració 43: Acrilonitril butadiè estirè (ABS). Font: Google imatges. 

7.4.3. Tereftalat de polietilè (PET) 

Molt utilitzat en envasos de begudes i tèxtils. Pertany al grup de materials sintètics anomenats 

polièsters. És un termoplàstic lineal amb un alt grau de cristal·linitat. Com tots els termoplàstics 

pot ser processat mitjançant extrusió, injecció, termoconformat i impressió 3D [17]. 

El material ha de ser ràpidament refredat per evitar el creixement excessiu d’esferulites. La 

finalitat d’aquesta operació és obtenir una major transparència, ja que els cristalls no es 

desenvolupen del tot i la seva mida no intervé amb la trajectòria de la longitud d’ona de la llum 

visible. 

Les propietats d’aquest material són una alta resistència al desgast i la corrosió, una bona 

resistència química i tèrmica, és compatible amb altres materials i és reciclable. 

 

Il·lustració 44: Tereftalat de polietilè (PET). Font: Google imatges. 
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7.4.4. Filaflex 

És un filament elàstic amb una base de poliuretà i altres additius que li donen una gran 

elasticitat. La impressió és lenta. S’utilitza per imprimir sabatilles, pròtesis, carcasses per 

mòbils... No és tant car com el Laywoo-D3 o el Laybrick, sobre uns 54€/kg. 

 

Il·lustració 45: Sabatilles creades mitjançant Filaflex. Font: Google imatges. 

7.4.5. Altres materials 

7.4.5.1. Laybrick 

És una mescla de varis materials plàstics i guix. A partir d’ell s’obtenen peces amb aspecte de 

pedra gres. Es pot pintar i polir. És més car que l’anterior, uns 80€/kg. 

 

Il·lustració 46: Figures creades amb Laybrick. Font: Google imatges 

7.4.5.2. Laywoo-D3 

Format per un polímer i un 40% de pols de fusta. S’obtenen peces amb certa semblança a la 



Pàg. 54  Memòria 

 

fusta. Les peces obtingudes es poden polir, serrar i pintar. Té un preu semblant al Laybrick. 

 

Il·lustració 47: Figures impresses amb Laywoo-D3. Font: Google imatges. 

7.5. Acabats 

La impressió 3D està dissenyada per obtenir flexibilitat i facilitat d’ús a un cost relativament 

baix, fent que sigui una tècnica útil en els primers processos d’un disseny d’enginyeria. 

No es necessita un treball de postimpressió gaire elaborat per tenir un acabat correcte, només 

es necessita una retirada de la pols sobrant després del procés d’impressió, o la retirada del 

material de suport en altres tècniques.  

Les impressions de pols poden ser endurides per impregnat de polímer termoplàstic. Les 

peces creades per FDM poden ser endurides mitjançant el filtratge d’un altre metall a la peça 

[27], com per exemple coure, bronze, acer inoxidable 316L, acer d’alt carboni, alumini 6061, 

entre d’altres, permetent així guanyar resistència i capacitat per fer treballs amb més esforços. 

7.6. Defectes de les peces produïdes amb FDM 

Les peces produïdes mitjançant aquesta tècnica no es troben exemptes de defectes i 

malformacions. Les causes són diverses, des de la configuració incorrecta d’alguns 

paràmetres d’impressió al software utilitzat fins possibles errors mecànics o elèctrics [28]. 

Hi ha quatre grans categories d’errors, les quals es desglossen en varis problemes. 

La primera categoria l’engloba els problemes per deformació, dins dels qual hi ha quatre tipus: 
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• Desplazament de capes: peces esglaonades on una o vàries capes s’han desplaçat 

en alguna direcció paral·lela a la base. Això pot ocórrer a causa d’un ajust erroni del 

sistema de transmissió, un moviment dels motors no convenient o una fallada 

instantània del motor. 

 

Il·lustració 48: desplaçament d'una capa. Font: Dlma3D.com 

• Deformació de les capes: en aquest cas apareixen capes deformades o foses amb les 

capes superiors o inferiors. Les parets s’expandeixen. Això succeeix per culpa del poc 

temps que tenen les capes per refredar-se abans de que l’extrusor de la màquina torni 

a cobrir-les amb una capa nova. Es pot solucionar imprimint a una velocitat més lenta. 

 

Il·lustració 49: deformació de les capes. Font: Dima3D.com 

• Warping: la peça es doblega per les cantonades desenganxant-se de la base 

completament. És comú amb la utilització de l’ABS. Succeeix a causa de problemes 
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d’adherència, contracció del material o per la pròpia geometria de la peça. 

 

Il·lustració 50: warping. Font: Dima3D.com 

• Pèrdua de forma i acumulacions de plàstic: quan la peça es desenganxa de la base i 

la impressora ha continuat extraient material, sense que s’unissin les capes unes amb 

les altres. Succeeix quan el material no té la temperatura suficient  o hi ha un descens 

de la temperatura de la base durant la impressió. Es pot solucionar comprovant les 

propietats dels materials utilitzats. 

 

 

Il·lustració 51: pèrdua completa de la forma i acumulacions de plàstic. Font: 

Dima3D.com 

La segona categoria contindria els problemes de capes, els quals es poden resumir en: 

• Delaminació: es produeixen esquerdes per separació de les capes impreses. Aquest 

defecte no sorgeix d’un sol factor, sinó que són varis els que influeixen: 

o Tensions internes a causa de la geometria. 
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o Mala adherència a les capes 

o Coeficients de dilatació tèrmica dels materials utilitzats erronis. 

o Paràmetres d’impressió seleccionats no adequats pel material (temperatura i 

velocitat d’extrusió). 

 

Il·lustració 52: delaminació. Font: Dima3D.com 

• Obertura de capes: es veuen varis porats horitzontals a les parets de la peça. Les 

causes més freqüents són: 

o El filament del material està mal col·locat a l’extrusor i no transmet bé el 

moviment del motor. 

o Temperatura massa baixa: és possible que al plàstic no sigui a temps de 

fondre’s i alguna línia no es pugui extruir amb normalitat. 

o Velocitat excessiva: una velocitat massa elevada no permet fondre el plàstic a 

suficient velocitat. 
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Il·lustració 53: obertura de capes. Font: Dima3D.com 

La tercera categoria s’enfoca en els problemes d’extrusió de la màquina. 

• Falta de plàstic a la peça i mal acabat genèric: la peça té una qualitat pèssima per 

haver depositat plàstic de manera intermitent. Per solucionar-ho s’ha d’observar el 

comportament dels engranatges de l’extrusor i revisar el mecanisme de fixació del 

filament. Si l’eix del motor patina, s’ha de revisar el seu mecanisme de fixació. 

• Peça inacabada a partir de certa altura: els motius pels quals es dona això són una 

velocitat d’extrusió massa alta, o un embús total de l’extrusor. Es pot solucionar vigilant 

la velocitat d’extrusió i mantenint neta la boca de l’extrusor. 

• Peça inacabada amb acumulació de material: ve donat quan la impressora s’ha parat 

però l’extrusor ha mantingut la seva temperatura i ha seguit fluint material. Es pot 

solucionar revisant el correcte funcionament dels eixos de la impressora. 
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Il·lustració 54: peça inacabada amb acumulació de material. Font: Dima3D.com 

La última categoria de defectes ve donada per l’acabat superficial de les peces. 

• Fils de plàstic separats: es produeix quan el flux de plàstic és baix, extraient una 

quantitat de material insuficient fent que els fils no s’annexin uns als altres. Es pot 

solucionar augmentant el flux de plàstic. 

• Fils solapats: el flux de plàstic és massa alt i fa que els fils s’annexin uns a sobre els 

altres, produint una superfície rugosa i amb rebaves. Es soluciona reduint el flux de 

material. 

• Capa superior amb forats: és degut a que el percentatge d’emplenat de la peça no 

sigui el suficient. Les capes superiors suportades per aquest farciment no tenen base 

de sustentació i cauen. Per solucionar-ho es pot fer servir una major altura de capa o 

un major número de capes. 

 

Il·lustració 55: forats a la capa superior. Font: Dima3D.com 



Pàg. 60  Memòria 

 

8. Aproximació al procés d’impressió 3D de la bota 

d’esquí 

Si es vol realitzar la peça per mitjà d’una màquina d’impressió 3D, no és necessari cap motlle 

com en la injecció. A més, el rang de personalització és més ampli que en el mètode anterior 

i hi ha menys restriccions de disseny. 

El material utilitzat seria el tereftalat de polietilè (PET) [17], molt utilitzat a impressions 3D. 

Aquest material ve com a un filament amb una àmplia gamma de beneficis, però també alguns 

desavantatges com ara la facilitat per ratllar-se a causa de la brillantor. És un material fort, per 

tant és ideal per a objectes sotmesos a un esforç elevat.  

El preu del material és d’entre 18 a 25 €/bobina d’1 kg [18] [19]. Fent ús de les instal·lacions 

de la universitat, es podria imprimir a la sala RepRap (planta 0 edifici H) [20] on s’utilitza la 

tecnologia FDM per realitzar les peces. L’avantatge d’aquest lloc és que els alumnes només 

paguen el material, per tant sortiria més barat. El preu de mercat d’una impressora 3D no 

industrial es troba al voltant dels 350 € [21], en cas de no tenir accés a la sala de la universitat. 

La impressora 3D utilitzada per fer la simulació d’impressió és la BCN3D SIGMAX [36]. Fàcil 

d’utilitzar, amb arquitectura IDEX (sistema de doble capçal independent) que permet imprimir 

peces de múltiples materials i alta qualitat d’una manera simple. El seu preu és de 3359,96 €. 

 

Il·lustració 56: impressora BCN3D Sigmax. Font: bcn3d.com 
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La peça fa 233,78 cm3 i la producció de les impressores 3D d’ús particular és de 12 cm3/hora, 

obtenint un temps de producció de 19,48 hores/peça. El cost de la peça, tenint en compte la 

densitat del material (1,38g/cm3) i el preu d’aquest per kilogram, seria d’entre 5,81 i 8,07 € (el 

preu no contempla el cost de la impressora). 

Abans d’imprimir la peça s’han de tenir en compte unes particularitats: 

• Evitar que les peces tinguin voladís o parts sense material a sota. En aquest cas s’han 

afegit suports per poder construir la peça d’una manera adequada.  

• Com que la peça és funcional i ha de resistir esforços, s’ha de procurar que aquests 

esforços es produeixin a la mateixa direcció que es faran les capes de la peça. 

• Les dimensions màximes imprimibles són 420x300 mm (base) x 200 mm (alçada). 

Amb els mateixos plànols realitzats amb el SolidWorks, convertint-los a format STL (l’admès 

per la impressora) ja es podria imprimir la peça. 

Una vegada enviada la peça amb el format corresponent i fet el pagament, la impressió es 

podrà recollir l’endemà de la fabricació. 

 

Il·lustració 57: Aula RepRap. Font: Google imatges. 

Utilitzant el programa BCN3D Cura ® es pot treure una aproximació de com es veuria la peça 

a l’hora d’imprimir-la. 
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Il·lustració 58: Peça definitiva en BCN3D Cura ®. 

La peça es col·loca en aquesta posició (Il·lustració 57) per poder posicionar els suports de les 

parts voladisses i crear l’estructura a partir d’una base. 

Una vegada introduïda al programa s’han de realitzar uns certs passos abans de poder 

imprimir-la. Primer s’ha d’estimar el material utilitzat i les característiques de la impressió, 

distància en la qual els filaments han de separar-se, el mode d’impressió (regular, mirall, o 

duplicar), el reomplert de material, en el que a més percentatge més material utilitzat i més 

rigidesa, inclòs la creació d’un suport per la peça (en aquest cas serà necessari ja que les 

parts voladisses no s’aguantarien llavors.  

La primera característica a modificar és la qualitat. Aquesta depèn de l’alçada de cada capa 

de material. A menys alçada, més temps d’impressió i més qualitat. En aquest cas s’utilitza 

una alçada de 0,1 mm. 

 

Il·lustració 59: Qualitat d'impressió. 



Estudi comparatiu del procés de fabricació d’una peça d’una bota d’esquí per impressió 3D respecte el procés d’injecció de pl àstics. 

  Pág. 63 

 

Seguidament s’ha de modificar l’estructura de la closca de la peça. Dins d’aquesta 

característica hi ha vàries propietats: 

1. El tren extrusor de paret, utilitzat en multiextrusions (no necessari en aquest cas). 

2. L’espessor de la paret. Aquest valor dividit per l’ample de la línia del mur defineix el 

nombre de murs. En aquest cas està programat per ser de 0,8 mm. 

3. El tren d’extrusió superior i inferior: per extrusions múltiples, utilitzat per imprimir la pell 

superior i inferior de la peça. 

4. Espessor superior i inferior: Aquest número dividit entre l’alçada de cada capa defineix 

el nombre de capes superiors i inferiors. En aquest cas es programa per ser de 0,8 

mm. 

5. Patró superior i inferior: defineix el patró de construcció de les capes superiors i 

inferiors. Pot ser en Zig-Zag, línies o concèntric. En aquest cas, en ser una peça 

cilíndrica, s’utilitza el mètode concèntric. 

6. Alineació de costura: punt d’inici de cada traçada a una capa. Quan els traçats de 

capes consecutives comencen al mateix punt pot aparèixer una costura vertical a la 

impressió. En alinear-les a prop d’una ubicació específica per l’usuari, la costura és 

més fàcil de treure. Si es col·loquen de forma aleatòria, els errors al principi de les 

rutes seran menys notables. Si s’agafa el camí més curt, la impressió serà més ràpida. 

Com un dels punts a favor de la impressió 3D és la velocitat en comparació amb el 

procés d’injecció, s’escull el camí més curt. 

7. Preferència de cantonada de costura: permet controlar si els connectors al contorn del 

model influeixen a la posició de la costura. L’opció “cap” significa que les cantonades 

no tenen fluïdesa a la posició de la costura. L’opció “costura amagada” produeix la 

costura a una cantonada inferior. L’opció “costura exposta” fa que la costura es 

produeixi a una cantonada exterior. En aquest cas, s’escull l’opció costura amagada, 



Pàg. 64  Memòria 

 

produint-la a una cantonada inferior, facilitant la unió de les capes. 

 

Il·lustració 60: extrusió de la closca. 

La tercera característica a modificar és l’emplenat de la peça. La qual té vàries propietats a 

concretar: 

1. Extrusora d’emplenat, utilitzada a multiextrusions (no és el cas). 

2. La densitat d’emplenat. En aquest cas, com ha de ser una peça prou resistent, s’utilitza 

el 85-90%. Si la peça estigués destinada a un esquiador amb nivell debutant, la seva 

densitat seria del 70%, ja que no seria necessari suportar tants esforços. 

3. El patró d’emplenat: les opcions de línia i zig-zag canvien la direcció de en capes 

alternatives, reduint el cos del material. Les altres opcions s’imprimeixen 

completament a cada capa. El recobriment cúbic, el quart cúbic i l’octet canvien amb 

cada capa per proporcionar una distribució de la força més homogènia en cada 

direcció. És per això que es fa servir el patró de l’octet en aquesta peça. 

4. “Print infill every”: nombre de capes impreses abans d’imprimir una capa d’ompliment. 

És la proporció de les capes impreses a l’altura de la capa i les capes d’inflat. Nombres 

elevats implica capes d’ompliment més gruixudes, és per això que utilitzem només 

una capa. 

 

Il·lustració 61: Ompliment de la peça. 
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També s’han de determinar les característiques d’extrusió del material, la temperatura 

d’impressió, la temperatura de la plata de construcció, el diàmetre del material utilitzat i la 

fluïdesa. Les temperatures introduïdes a la imatge següent són les determinades com a 

estàndard per fondre el material utilitzat (PET). 

 

Il·lustració 62: Característiques del material utilitzat. 

A continuació es determina la velocitat d’impressió i de moviment dels trens d’extrusió. Si 

s’augmenta més la velocitat cap la possibilitat que no s’acabin d’unir correctament les capes i 

es produeixin deformacions en aquestes. 

 

Il·lustració 63: característiques i propietats de les velocitats de la màquina. 

És molt important generar un suport per les peces en impressió 3D, sobretot en les que no 

tenen una base plana i sòlida com la d’aquest treball. Amb les opcions de la imatge número 

63, es pot escollir si es genera un suport o no, amb quin tren extrusor es genera aquest suport 

i si es vol generar a tot arreu o només a unes parts. 

 

Il·lustració 64: Característiques i propietats de la generació del suport. 
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Per ajudar a subjectar la figura a la placa i poder millorar la impressió s’utilitza l’opció “Build 

Plate Adhesion”. Dins d’aquesta característica, hi ha 5 propietats.  

La primera, el tipus de construcció de placa d’adhesió, dóna diverses opcions: “Brim” agrega 

una àrea plana d’una sola capa al voltant de la base del model per evitar deformacions. “Raft” 

agrega una reixa gruixuda sota el model, i per últim, l’opció “Skirt” crea una línia al voltant del 

model, però no connectada a aquest. 

Després se selecciona el tren extrusor, la llargada mínima de l’opció “Skirt” i “Brim” i el gruix 

de l’opció “Brim”. 

 

Il·lustració 65: Característiques i propietats de "Build Plate Adhesion". 

Per últim es poden seleccionar modes especials d’extrusió amb la característica de la següent 

imatge. 

 

Il·lustració 66: Característiques i propietats pels modes especials d'extrusió. 

Quan s’acaba d’omplir la configuració es guarda el GCode. Al guardar, el programa dona el 

temps que trigaria en realitzar la impressió. 

 

Il·lustració 67: Temps d’impressió. 

Com ja s’ha explicat amb anterioritat, un avantatge de la impressió 3D és la personalització 

de la peça.  
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Primer de tot, si es volgués fer alguna modificació del disseny s’hauria de fer a través del 

programa SolidWorks ®, fent la bota més gran, més estreta, més alta, més gruixuda... Per un 

esquiador de nivell baix, el gruix de la bota i la densitat de la peça no cal que siguin tan elevats, 

ja que no se li aplica tanta pressió com un esquiador d’alt nivell. Si l’esquiador té major pes, 

s’aplicarà més força, per tant necessitarà una peça amb major gruix i densitat. 

Si el que es vol és personalitzar el color, es pot canviar el material a utilitzar per a la 

impressora. Per utilitzar dos colors diferents, es poden utilitzar dos trens extrusors (un per 

cada color) i aplicar els mateixos passos esmentats anteriorment, tot canviant les 

característiques de la impressió del segon tren extrusor per adequar-se al segon material i 

afavorir-ne la unió. 

Si es volen utilitzar dos materials diferents, també es pot utilitzar la mateixa tècnica que amb 

la diferència de color. S’hauria de mirar si el segon material és adient, si pot suportar les forces 

que se li apliquen, si és corrosiu o té un alt desgast amb la humitat i les temperatures baixes. 

 

Il·lustració 68: Selecció del tren extrusor. 

Per poder verificar que la peça sigui prou resistent es pot fer una anàlisi de forces i moments 

amb el programa Mechanical Ansys ®, aplicant les resistències i pressions en els llocs 

geomètrics corresponents, però aquest objectiu està fora de l’abast del TFG a causa de les 

característiques mecàniques de les peces impreses per FDM, que dificulta l’anàlisi per 

elements finits 

Aquest programa et permet veure on es trobarien les zones crítiques amb més tensió 

superficial o tallant. Gràcies a això, es podria fer aquesta zona més gruixuda, tenint en compte 

no limitar el moviment de la peça en conjunt amb la bota. 

Fent una predicció dels possibles errors que poden aparèixer a causa de la seva forma són 

obertura de capes, delaminació o warping, tots explicats a l’apartat 7.6. Defectes de les peces 

produïdes amb FDM. Aquests errors són causats per l’alçada de la peça i el seu poc gruix, 

provocant que les parts més primes es puguin doblegar a causa dels esforços produïts per 

l’esquiador. 
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9. Comparativa dels dos mètodes 

Al llarg d’aquest treball s’han analitzat dos mètodes de confecció de peces: modelatge per 

injecció de plàstics i impressió 3D. 

Cadascun d’aquests mètodes tenen els seus avantatges i inconvenients. En el cas de la 

injecció de plàstics, el seu punt fort és la serialització de la peça i característiques mecàniques. 

Una vegada construït el motlle i posada a punt la màquina, es poden fabricar 3 peces per 

minut (180 peces/hora).  

El seu punt feble és la rigidesa del procés, és a dir, tot el que s’ha de fer per poder finalment 

posar en funcionament la màquina. Els passos a seguir són: disseny de la peça, disseny del 

motlle, crear el motlle i finalment posar a punt la màquina. Tot aquest procés suposa un temps 

i un cost molt elevats. 

El temps de tot això són diversos mesos de feina, fins i tot més d’un any. Per tant, no es podria 

canviar la geometria d’una forma ràpida i econòmica. El color i material no serien problema si 

es canviés la configuració de la màquina, posant la temperatura i la velocitat del caragol 

adients. 

Un altre desavantatge del procés d’injecció són els costos de producció, els quals inclouen el 

disseny de la peça, el disseny del motlle, la fabricació del motlle i creació de la peça. El cost 

de la creació d’un motlle pot oscil·lar entre els 3500 i els 8000 € [23], i les peces fabricades 

tenen un cost d’1 a 2,5 € segons el tipus de material i gruix. El cost total de cada peça, tenint 

en compte el preu del motlle i les 180 peces produïdes en una hora, oscil·la entre els 20,44 i 

els 46,94 €/peça. 

Contràriament, el procés d’impressió 3D només pot fabricar una peça per màquina a, 

aproximadament, 12 cm3/hora [24]. No obstant això, tota la feina prèvia a la impressió de la 

peça és molt més breu, ja que només cal dissenyar la peça i col·locar el material adient a la 

màquina. 

Un altre avantatge del procés d’impressió 3D és la personalització de la peça, canvis de color 

o de material i fins i tot canvis en la forma final. Tot això de manera més ràpida i sense haver 

de canviar el motlle ni la configuració de la màquina.  

Pel que fa als costos, en el procés d’impressió 3D s’han de contemplar 2 factors: la impressora 
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i el material. El primer té un preu de mercat d’uns 350 €, i el preu dels materials, en el cas 

d’aquest projecte el PET, varia entre els 18 i els 25 € per bobina d’un quilogram.  

Si es volgués fer una peça serialitzada la impressora assenyada hauria de ser una industrial, 

amb un valor al voltant dels 15000 €. 

Un altre aspecte a valorar seria el material pensat per la peça. El material escollit és el 

tereftalat de polietilè (PET). És un material adient per a figures amb alts esforços, és resistent 

al desgast, a la corrosió i a la humitat, característica imprescindible per una peça d’una bota 

d’esquí. Cal destacar que és més car que l’ABS (13,19 €/kg) [25] i el PLA (16,9 €/kg) [26] però 

té millors característiques i propietats. Això sí, el material imprès no és continu ni massís com 

en la injecció. 

Un cop analitzats els pros i els contres de cadascun dels mètodes, cal fer una anàlisi per 

observar en quin escenari seria més pertinent emprar un procés o l’altre. 

Si es volguessin vendre les peces a les multinacionals del sector, seria més adient utilitzar el 

mètode d’injecció de plàstics, ja que es fabriquen més quantitat de peces en un temps molt 

més reduït. Els costos també són menors, tant a curt com a llarg termini. 

Per realitzar només una peça es pot fer ús d’unes instal·lacions com la sala RepRap de la 

universitat, en les quals el cost és molt més reduït, gràcies a ser estudiant, i només es paga 

el material utilitzat. En el cas de no ser-ho, la peça sortiria entre 5,81 i 8,07 €.  

Si volguessis realitzar només una sola peça per injecció de plàstic, el cost mínim seria de 3501 

€, tenint en compte la creació del motlle i el cost del material. Per aquest motiu és més adient 

fer una peça única mitjançant impressió 3D. 
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Aspectes comparats Modelatge per injecció de plàstics Modelatge per impressió 3D 

Serialització Si No 

Temps de preproducció Dues setmanes Dos dies 

Temps de producció 180 peces per hora 0,012 peces per hora 

Cost del material 18-25 € 18-25 € 

Cost extra 
3500-8000 € (cost de la realització del 

motlle) 

3359,96 € (cost de la 

impressora BCN3D Sigmax) 

Taula 1: Aspectes comparats d'ambdós mètodes. Font: creació pròpia. 

A l’haver fet la simulació amb el programa sense tenir disponible la impressora, es té en 

compte el valor d’aquesta a la taula anterior. La possibilitat de realitzar la peça a les 

instal·lacions de la universitat faria reduir aquests 3359,96 € a 0, ja que només es paga el preu 

del material utilitzat. 
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10. Estudi ambiental 

L’impacte que ha produït aquest treball ha estat només marcat pel consum de llum de 

l’ordinador portàtil durant les hores d’edició de plànols i recerca d’informació [22]. Si hagués 

hagut de fabricar la peça (idea inicial del projecte) el consum de llum, les emissions de gasos 

i els residus de material haurien augmentat.  

S’ha calculat una estimació del diòxid de carboni produït per l’ús de l’ordinador durant les 

hores en les quals s’ha estat treballant en aquest projecte. Havent invertit al llarg del procés 

unes 9 hores a la setmana durant els tres primers mesos del quadrimestre i dues hores al dia 

durant l’últim mes, la suma estimada és d’unes 154 hores. Cada hora de funcionament d’un 

ordinador, emet entre 52 i 234 grams equivalents de CO2 [29]. Considerant aquest rang de 

valors i que durant les últimes setmanes s’ha treballat més, es pot fer un càlcul aproximat de 

les emissions produïdes obtenint com a resultat total 13104 grams de CO2, l’equivalent a 72,8 

km de recorregut amb un cotxe de gamma mitjana. 
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11. Planificació temporal del treball 

La següent taula mostra el desglossament del temps invertit al llarg del treball. Les cel·les 

blaves mostren els mesos invertits en la realització de cada tasca.  

DIAGRAMA DE GANTT DE LA REALITZACIÓ DEL 
TREBALL 

2020 2021 

SET OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR 

Resum                 

Glossari                 

Prefaci                 

Introducció               

Estudi de la peça a dissenyar           

Buscar informació per modelatge per injecció               

Aproximació al procés d'injecció             

Buscar informació del modelatge per impressió 3D               

Aproximació al procés d'impressió 3D       

Comparativa dels dos mètodes           

Estudi i impacte ambiental               

Anàlisi econòmic               

Conclusions               

Bibliografia     

Taula 2: Diagrama de Gantt de la realització del treball. 
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12. Anàlisi econòmic a la realització del treball 

A mesura que s’ha anat avançant en aquest treball els costos han anat augmentant. Aquest 

increment de despeses és causat per les hores dedicades i l’energia gastada. 

Tenint en compte les hores dedicades a fer el treball han estat de 9 a la setmana durant dos 

quadrimestres, trenta setmanes, més aquestes últimes dues setmanes que realitzava unes 

quatre hores al dia, sumen un total de 308 hores. Si les hores es cobressin al sou mínim de 

pràctiques establert per la universitat de 8 €/hora, l’ingrés realitzat seria de 2464 €. També 

s’haurien de comptabilitzar les hores invertides pel director del treball. Tenint en compte unes 

20 hores realitzades a 40 €/hora, s’obtenen uns beneficis de 800 €. 

Els costos econòmics són causats per l’ús de la xarxa elèctrica a causa de l’ús de l’ordinador 

durant aquestes hores. El preu del kWh a Espanya es troba al voltant dels 0,13 €. El portàtil 

utilitzat consumeix 0,05 kWh. Per tant, el consum de l’ordinador portàtil ha estat de 2,002 € en 

el total d’hores dedicades al treball. 

Els beneficis obtinguts en aquest projecte haurien estat de 3261,998€ a repartir entre el 

director i el redactor del treball. 



Pàg. 74  Memòria 

 

13. Conclusions 

Tenint en compte la comparació feta a l’apartat 9 del treball, es pot arribar a dues conclusions. 

La primera és que si es vol serialitzar la peça, s’ha de fer mitjançant el modelatge per injecció 

de plàstics, ja que, malgrat que el temps de preproducció és més elevat que al procés 

d’impressió 3D, el nivell de producció és molt superior i alhora, no té un preu tan elevat gràcies 

a la producció en massa. 

Com l’objectiu principal del treball és dissenyar una peça per l’ús particular (la motivació del 

projecte era la ruptura de la peça de la meva bota d’esquí), seria millor utilitzar el mètode 

d’impressió en 3D per diversos motius: 

• El temps de preproducció és molt més reduït. 

• El cost és reduït. 

• L’impacte ambiental generat per la impressora 3D és molt més reduït pel que fa al 

consum d’electricitat i emissió de CO2. A més en fer ús d’un material reciclable no hi 

haurà material malgastat. 

• La majoria d’empreses d’injecció de plàstics no permeten fer una única peça, ja que 

la posada en marxa de la màquina i el disseny del motlle ja farien que el preu 

augmentés exponencialment. 

D’altra banda, en l’elecció del material s’han valorat diversos plàstics segons les seves 

característiques i el seu preu de mercat. Finalment s’utilitza el Tereftalat de polietilè (PET) per 

realitzar la peça, a causa de la seva alta resistència a la corrosió, desgast, i a les temperatures 

baixes, la bona impermeabilitat (propietat important a causa de la situació de la peça), la 

resistència als esforços físics produïts per l’usuari, la possibilitat de personalitzar el material 

amb diferents colors i el fet de poder mesclar-lo amb materials metàl·lics com l’alumini o coure 

per poder augmentar la seva resistència als esforços. 

Per tant, com ja s’ha vist al llarg del treball, cadascun dels mètodes és adient en una situació 

concreta. El mètode de modelatge per injecció de plàstics és útil a escala industrial, produint 

les peces en massa amb un cost molt baix, mentre que el mètode d’impressió en 3D va més 

enfocat a l’ús particular, permetent variar el disseny amb més facilitat i amb un marge de temps 

més reduït. 
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14. Agraïments 

Al llarg d’aquest treball, moltes persones han pogut ajudar-me a completar-lo. 

Donar les gràcies al meu tutor per haver-me guiat amb criteri i estar pendent dels problemes 

ocorreguts en el transcurs del treball. 

Donar les gràcies també a l’empresa Plásticos Humbrías S.A. per accedir a donar-me 

informació de la seva maquinària, i així poder fer l’anàlisi del procés d’injecció de plàstics. 

Agrair a la meva família que m’ha fet suport emocional durant els sis mesos en els quals he 

estat treballant, quedant-se desperts fins a la matinada per recolzar-me i corregir alguns 

aspectes gramaticals i ortogràfics. 
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