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MOTIVACIONS
Darrerament les impressores 3D estan en el seu boom. Al 2005 va néixer el projecte RepRap
(Replicating Rapid Prototyping) gràcies al Dr. Adrian Bowyer a la universitat de Bath. El
projecte RepRap és una iniciativa Open-source que ha permès que usuaris de nivell domèstic
tinguin la possibilitat de tenir una impressora 3D a les seves llars per un preu molt assequible.
Conegudes col·loquialment com les impressores tipus RepRap aquestes impressores són autoreplicables, és a dir, poden imprimir parts de la mateixa impressora que desprès es faran servir
per muntar-ne una altra o per reparar-se a si mateixes.
Així doncs el projecte RepRap em va permetre adquirir una impressora 3D el febrer del 2014
amb la qual he adquirit uns coneixements que em permeten dissenyar-ne una.
El projecte sorgeix d'una necessitat personal i a la vegada es presenta com a petita font
d'ingressos. Després d'adquirir un nivell bàsic en la impressió d'objectes vaig crear una pàgina
de Facebook, Print3dProjects, per oferir el servei d'impressió 3D a persones que no disposessin
dels mitjans per imprimir els seus dissenys i a la vegada per informar a seguidors que
tinguessin el mateix model d'impressora de les millores que anava desenvolupant. El cert és
que la pàgina ha donat els seus fruits i he arribat a un nivell de demanda que no puc cobrir
amb una sola impressora. A arrel d'aquest èxit em plantejo la fabricació d'una nova impressora
però que aquesta vegada em permeti transportar-la amb facilitat a altres llocs per imprimir
objectes in situ o no perdre productivitat si em desplaço del domicili uns dies.
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OBJECTIUS
L'objectiu principal d'aquest projecte és cobrir la necessitat de crear una impressora de fàcil
transport amb una sèrie de requisits en quant a volum de màquina, volum d'impressió i
qualitat d'impressió que milloraran la productivitat d’un servei d’impressió 3D que actualment
només disposa d’una impressora.
En quant a prestacions de la màquina s'espera assolir un volum d'impressió de 200x200x200
mm amb un pes final de màquina de 6 kg dins les dimensions d'una maleta de mà per a viatjar.
Queda en un segon pla aconseguir un preu per assequible per contemplar la possibilitat de
comercialitzar un kit d'impressora.

ABAST
L’abast del projecte inclou el muntatge d’un prototip d’impressora sobre el qual es treballaran
els diferents problemes que es detectin durant el projecte.
Queda dins l’abast del projecte la millora de parts del sistema sempre i quant no suposi una
modificació del disseny a gran escala.
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CAPÍTOL 1:
ESTAT DE L’ART
1.1. Introducció
Una impressora 3D és una màquina que ens permet crear un objecte tridimensional a partir
d’un disseny per ordinador, la forma amb que ho aconsegueix és mitjançant una deposició de
material controlada fins a obtenir l’objecte. El seu funcionament es podria d’escriure’s com
varies impressions 2D apilonades. Aquesta característica ens permet fabricar dissenys d’alta
complexitat i sense restriccions de mecanització per a detalls interns.

Figura1. Impresora 3D Prusa Mendel

Una dels grans avantatges d’aquest sistema de fabricació és el gran aprofitament del material
en una impressió, altres màquines de fabricació es basen en el desbast d’una peça base per a
obtenir la peça final en el qual es desaprofita material en grans quantitats.

1.2. Història de les impressores 3D
L’origen de les impressores 3D recau al 1984 on Charles Hull va inventar el mètode de la
estereolitografia (SLA) i sorgeix d’una evolució de les impressores 2D on es va passar
d’imprimir amb tinta a imprimir amb materials.
A inicis dels anys 90 S. Scott Crump, fundador de Stratasys, desenvolupa la tècnica de Fused
Deposition Modeling (FDM) que consisteix en la creació d’objectes tridimensionals mitjançant
la superposició de capes de material fos del qual es té el control per solidificar-lo segons
moviments controlats.
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No és fins al 2005 que apareix un projecte revolucionari relacionat amb la tecnologia FDM. Al
2005 Adrian Bowyer desenvolupa la primera impressora 3D autoreplicable i neix el projecte
RepRap.
El projecte RepRap és una iniciativa per poder donar la oportunitat a qualsevol usuari de tenir
una impressora 3D a casa, una impressora de baix cos que pogués replicar-se si mateixa.

Figura 2. Primeres impressores open-source del projecte RepRap

1.3. Tecnologies més utilitzades
En el mercat actual d’impressores 3D podem trobar les tres tecnologies principals, el
Stereolithography (SLA), Digital Light Processing (DLP) i Fused Deposition Modeling (FDM) ,
aquest últim també anomenat Fused Filament Fabricaction (FFF).
Stereolithography (SLA)
L’estereolitografia és una tecnologia d’impressió 3D que treballa a partir d’una cubeta de pols
que és solidificada amb un laser de posicionament controlat. Dóna molts bons acabats i per a
peces estètiques és un bon mètode.

Figura 3. Esquema tecnologia SLA
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Digital Light Processing (DLP)
La tecnologia DLP és basa en una resina fotosensible que al rebre projeccions de llum solidifica
capa a capa fins a obtenir figures de altes resolucions. És molt utilitzada per a peces de gran
detall i reduïdes dimensions com ara les del sector joier.

Figura 4. Esquema tecnologia DLP

Fused Deposition Modeling (FDM)
La tecnologia FDM ens permet dipositar un fil fos de manera controlada. Aquesta tecnologia és
la que dona millors prestacions a nivell mecànic i és la més econòmica.

Figura 5. Esquema tecnologia FDM

1.4. Procés de fabricació d’una peça
El punt de partida en la creació d’un mode imprès és el disseny per ordinador. Aquest disseny
es guarda en un format especial que serà processat per un altre programa encarregat de
transformar el disseny en ordres de moviments.
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1er pas: CAD
Tot comença a partir d’un model computaritzat. Amb un programa de CAD podem dissenyar
una peça adaptada a les nostres necessitats o fins i tot podem trobar infinitat d’arxius CAD per
Internet.

Figura 6. Disseny CAD

2n pas: STL
El següent pas és convertir l’arxiu CAD en format .stl. aquest és el format base en el que es
treballa en els programes de processat d’arxius a les impressores. També podem trobar moltes
pàgines web amb innumerables dissenys en .stl per imprimir si no dominem cap programa CAD
o si simplement volem imprimir sense patir en el disseny.

Figura 7. Disseny STL

3er pas: Gcode
Un cop tenim l’arxiu .stl configurem els paràmetres d’impressió que volem a la nostra peça
com ara l’alçada de capa, el gruix de paret, la densitat interna, temperatures d’impressió, etc.
Després del processat obtindrem un arxiu .gcode, una llista d’instruccions de moviments de
control numèric que la impressora interpretarà i executarà.
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Figura 8. Programa de processat de STL a gcode

4rt pas: Peça impresa
Finalment només ens queda enviar les comandes a la impressora i obtindrem la peça impresa
en 3D.

Figura 9. Peça impresa
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CAPÍTOL 2:
COMPONENTS D’UNA
IMPRESSORA 3D
2.1. Descripció dels components bàsics
La millor manera de descriure una impressora 3D és parlant d'una màquina de control
numèric, una màquina que és capaç de fabricar peces a partir de l'entrada unes ordres de
moviment. Així doncs, dins la família de les màquines de control numèric es pot dir que la
mare de la impressora 3D és la fresadora, ambdues consten d'un sistema de 3 eixos amb una
eina de desbast en el cas de la fresadora i una eina d'adició de material en el cas de la
impressora 3D.
Com a parts fonamentals d'una impressora 3D es troben:


L'estructura: és l'encarregada d'unir totes les parts de la impressora i donar rigidesa al
conjunt.

Figura 10. Estructura bàsica descomposta en peces



Un sistema de guiat de 3 eixos: per a crear un volum es necessiten 3 eixos, així doncs una
impressora 3D consta de l'eix X, Y i Z.

Figura 11. Guia lineal
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Accionament dels eixos: a partir de l'estructura i del guiat, es necessita donar moviment
als eixos amb transmissions per corretja, cargol sense fi o l'alternativa més viable segons
el disseny.

Figura 12. Motor pas a pas



Electrònica i control dels principals elements: es necessita un microprocessador que
controli tots els moviments i elements de la impressora 3D i permeti gestionar els
paràmetres des d'una pantalla o panell de control per fer-la autònoma de qualsevol
ordinador.

Figura 13. Electrònica principal d’una impressora RepRap


Extrusor (hotend): com s’esmenta anteriorment, l'extrusor és l'eina que diferencia una
fresadora d'una impressora 3D i és que en comptes de desbastar un material base per
donar-li forma, afegeix material per construir una peça des de zero.

Figura 14. Cos extrusor
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Llit calent (heatedbed): no és una part fonamental d'una impressora ja que no és
estrictament necessari que la base sigui calefactada. La funció del llit calent és millorar
l'adherència de la peça a la base i reduir la contracció de la mateixa mentrestant
s'imprimeix.

Figura 15. Llit calent



Cambra calenta o ambient controlat: és la menys important per a impressions a nivell
domèstic però a nivell professional és necessària ja que augmenta la qualitat de la
impressió millorant la adherència entre capes, a més a més hi ha molts materials que
necessiten tenir una temperatura concreta durant la impressió degut a les contraccions
que pateixen un cop es refreden a temperatura ambient.

Figura 16. Impressora 3D amb cambra calenta
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CAPÍTOL 3:
DISSENY DE LA
IMPRESSORA
3.1. Estudi de la competència
El projecte RepRap ha donat ales a la imaginació de molta gent. Gràcies al codi obert i a la
infinitat de dissenys avui dia un usuari amb una mínima base tècnica pot muntar un kit
d’impressora RepRap a casa o fins i tot dissenyar-la.
Tal i com està definit als inicis d’aquest projecte, l’objectiu és dissenyar una impressora d’altes
prestacions i de fàcil transport. El volum i el pes són els principals problemes i la millor manera
de solucionar el volum és fer una impressora plegable, d’aquesta manera es redueix
dràsticament el volum de la màquina per ser transportada. Així doncs, per donar solidesa al
projecte cal analitzar la competència i definir quins són els principals rivals en el mercat
d’impressores plegables.
La gran sort d’aquest projecte és que el concepte de ser plegable és molt innovador i només hi
ha una competència directe, per tant tot el que suposi una millora envers la impressora ja
existent serà un punt a favor per fer d’aquesta impressora la millor opció a triar.
La competència directe és la impressora FoldaRap, the folding RepRap. [01]. Figura 17

Figura 17. Impressora FoldaRap [01]. Data de consulta: 15/10/2015
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Les principals especificacions d’aquesta impressora són:
-

Parts impreses: 35
Parts no impreses: 285 (inclou la resta de la màquina)
Cost impressora: 600€
Volum d’impressió: 140x140x150mm
Resolució: XY = 0.0125mm; Z = 0,00025mm
Altura de capa mínima: 0,05mm (50 micras és la altura de capa mínima provada)
Velocitat: 75-500 mm/s (velocitat d’impressió, velocitat màxima de desplaçament)

Les seves característiques especials es poden resumir en:
-

Plegable
Basada en perfilaria estàndard/econòmica de 20x20mm d’alumini.
Feta amb components estàndards.
Fàcil de muntatge.
Extrusor de filament 1,75mm amb Bowden.
Baix consum (40-100W).
Volum d’impressió: 2940cm³
Volum plegada: 335x397x98mm.
Pes: 4kg

És una impressora que encara esta en fase de desenvolupament, actualment es triga 5 min en
desplegar la màquina ja que per fer-ho s’han d’alliberar certes parts, desplegar-la i tornar-les a
fixar.
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3.2. Disseny de l’impressora
En aquest apartat s'exposa l'evolució de la màquina com a diari de disseny justificant les
millores realitzades i solucions adoptades.
S’haurien de recordar els requisits de disseny:





Volum d'impressió de 200x200x200 mm.
Pes final de màquina de 6 kg.
Volum de màquina reduït per a facilitar el transport.
Bona qualitat de les peces impreses.

Aquests requisits porten a la principal idea de disseny que és dotar a la impressora d'una
articulació per poder ser plegada, això redueix dràsticament el volum de la màquina quan ha
de ser transportada.
Un altre punt a tenir en compte és el volum d'impressió de 200x200x200 mm, a la vegada el
volum de la màquina un cop plegada amb dimensions d'una maleta de mà (aprox. 55x40x20
cm) i tot això sense superar els 6 kg de pes de màquina.
Arribats a aquest punt cal fer un estudi sobre quins elements comercials són viables per al
disseny de la màquina.
L'element o els elements vitals per a un bon funcionament de la impressora i un bon acabat de
les peces és el guiat dels eixos. Es necessita un guiat eficient i sense joc ja que un joc elevat
portarà a una baixa precisió de moviments i es veurà reflectit en l'aspecte de la peça impresa.
Si es fa un anàlisis de les diferents impressores RepRap que hi ha al mercat es pot definir un
perfil d'alumini molt utilitzat de secció 20x20 mm. És un perfil econòmic que aporta una bona
rigidesa estructural. Per aquesta banda l’empresa Openbuilds presenta el perfil V-slot que és
una proposta molt interessant per al projecte, fa servir aquests mateixos perfils estructurals
com a guies amb uns coixinets de dimensions reduïdes gràcies a un xamfrà fet a les cares
exteriors del perfil, estalviant així el pes d’unes guies afegides a la estructura. Recentment
aquesta empresa ha llençat al mercat unes noves rodes de dimensions reduïdes que ajudarien
a optimitzar el volum de la màquina.
La següent opció viable és utilitzar uns patins amb recirculació de boles de la casa HIWIN amb
altes prestacions (figura 18)
A

B

Figura 18. A- Perfils V-slot, B- Patins amb recirculació de boles de la casa HIWIN
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S'han trobat altres alternatives més econòmiques però de menor precisió i fiabilitat.
A priori la segona opció és presenta interessant però la diferencia de preu i el pes porten a
escollir la primera opció ja que les guies són d'acer inoxidable i els perfils són d'alumini, hi ha
una diferencia de pes i aquesta és una restricció de disseny.
Deixant de banda l’estructura cal tenir en compte les inèrcies de la màquina. Per optimitzar les
dimensions i moviments de la impressora s'ha decidit incloure un sistema d'alimentació de fil
per Bowden, això permet reduir la massa del carro millorant així el comportament de les
inèrcies a altes acceleracions fet que permetrà obtenir impressions amb millor acabat. A més a
més es redueixen les dimensions del carro extrusor notablement i per tant l'amplada total de
la màquina.
En les següents figures es poden veure el sistema d'extrusió directe i el sistema d'extrusió per
Bowden. La funció del motor és forçar a passar el fil de material d'impressió per l'extrusor. Així
doncs la diferència d'un sistema amb l'altre és que en el sistema amb Bowden es separa el
motor de l’extrusor mitjançant un tub de tefló per on passa el fil de plàstic, en canvi en el
sistema d’extrusió directe la unió és completament rígida amb l’extrusor. Ambdues presenten
avantatges i desavantatges, en el cas del Bowden es millora la qualitat d'impressió i es pot
optar per incrementar la velocitat sense perjudicar l'acabament de les peces; però el fet de
forçar el fil de material per un tub augmenta la fricció del sistema i demana més potencia del
motor. Amb l’extrusió directe n’hi ha menys fricció i millor comportament de la regulació de
cabal de l’extrusor en accions de retracte, figura 19. En la figura 20, es pot observar dues peces
impreses amb les dues tecnologies esmentades anteriorment, on es pot notar la diferència en
la qualitat d’impressió de les mateixes.

A

B

Figura 19. A- Sistema Bowden, B- Sistema d’extrusió directe
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Figura 20. Peces impreses amb ambdós tipus d’extrusors: Esquerra Bowden, dreta
sistema d’extrusió directe
Un cop aclarides les bases del disseny de la impressora es pot començar a desenvolupar un
disseny conceptual.
En les següents figures es pot veure el primer disseny conceptual de la impressora. Consta
d'una estructura base formada per 4 perfils principals amb un perfil central que fa la funció de
guiat de l’eix y.
En quant a la part superior, el millor punt on situar l'articulació és a la part inferior del pòrtic
on es troba l'extrusor. Per als eixos x i y també és ideal la utilització del mateix guiat ja que s'ha
observat en altres impressores que l'ús de diferents guiats amb diferents coeficients de fricció
dona errors de moviments com ara la formació de cercles amb una lleugera forma el·líptica.
A

B

C

Figura 21. Primer disseny conceptual de l’impressora plegable. A- Vista desplegada, B- Vista en
planta plegada, C- Vista perfil plegada
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Amb aquest primer disseny conceptual s’obté un volum d'impressió de 200x200x200 mm amb
un volum de màquina de 480x370x400 mm i plegada de 500x370x95 mm.
Es comencen a definir els components i l’orientació del carro extrusor. S’han escollit els motors
Nema17 de 40 mm de longitud per reduir el pes de la màquina i perdent només 0,1 Ncm de
parell en comparació amb els de 48 mm. La diferència de pes és de 150 g per motor, un total
de 750 g d’estalvi de pes.
El moviment de l’eix z serà transmès per un espàrrec de mètric 6 que farà la funció de vis sens
fi unit mitjançant un coupling a un motor pas a pas Nema17 donant una resolució amb
configuració de passos estàndard de 0,005 mm. Hi ha un risc elevat d’obtenir un moviment de
z amb l’anomenat “z wobble” o efecte z. L’efecte z prové d’una inadequada unió entre
coupling i espàrrec degut a la gran diferència entre diàmetre interior del coupling i el diàmetre
de l’espàrrec, donant a lloc un moviment excèntric i provocant un mal posicionament de les
capes al llarg de tot l’eix z. En el cas de tenir aquest problema es combatrà ràpidament afegint
gruix a l’espàrrec per millorar l’ajust amb el coupling. Figura 22.

B

C

A

Figura 22. Efecte Z. A- Dibuix conceptual de l’efecte Z, B- Peça amb efecte Z, C- Peça sense
efecte Z.
Per donar millor aspecte a l'eix x i evitar moments que forcin el guiat, s'ha decidit passar la
corretja per l'interior del perfil així es té tot el sistema de transmissió centrat amb la guia, el
carro i el perfil, Figura 23.

Figura 23. Vista detall del suport del motor de l’eix X
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En aquest punt del disseny es presenta una solució que dóna un gir estructural. Es vol
aconseguir una impressora fiable, rígida i lleugera dins les dimensions d’una maleta de mà.
Perquè no integrar-la dins d’una maleta? Figura 24.

Figura 24. Disseny conceptual de la maleta
Aquesta modificació presenta un estalvi de pes important i de perfils, aconseguint un aspecte
més elegant i simple per al transport i a la vegada protegint tots els components de la
impressora durant els desplaçaments.
La carcassa es pot fabricar a partir de xapa doblegada però per assegurar una rigidesa
adequada fa falta un espessor que no perjudiqui el pes de la màquina. Aquí s’entra doncs en el
camp de les fibres i les resines. Si s’aconsegueix fer un motlle a partir de la impressió 3D es pot
crear una carcassa amb combinació de fibra de carboni i fibra de vidre per assolir rigidesa
sense perjudicar en tanta mesura el pes. El problema que presenta aquesta opció és un lleuger
increment del preu i requereix coneixements sobre la utilització de materials compostos.
Aquest nou punt de vista dona fruit i sorgeixen altres millores de disseny i comoditat per a
l’usuari, afegint un tancament del pòrtic en forma de nansa, figura 25.

Figura 25. Disseny conceptual de maleta amb nansa
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Fins ara totes les peces havien estat dissenyades per ser impreses amb facilitat, no obstant
això hi ha unes quantes parts que es faran amb xapa tallada a làser per dotar-les de més
resistència. És el cas dels dos suports de l’eix x, el carro de l’extrusor i la base on anirà fixat el
llit ja que aquesta última assolirà temperatures superiors a la temperatura de transició vítria
del PLA (55 oC) i podrien desfer-la si és impresa.
Així doncs, la versió antiga del suport del motor queda descomposta en dues parts, una de
xapa d’alumini de 3mm i l’altre part impresa, figura 26.

Figura 26. Millora disseny suport motor eix X

Per poder ajustar la corretja un cop muntada s’ha desenvolupat un tensor per a l’eix x, figura
27.
Per altra banda degut al disseny és impossible muntar una corretja tancada a mida i per tant és
necessari incloure un patí de tancament de corretja que es mourà en sentit invers al carro.

Figura 27. Tensor corretja eix X

El següent objectiu és dissenyar un carro més compacte i lleuger que no perjudiqui al volum
final de la màquina. S’avança doncs i s’obté un disseny del carro de l’extrusor que permet tenir
ventilador de capa sense superar una amplada de 28 mm de carro, figura 28.
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Figura 28. Disseny carro compacte
El ventilador de capa és un extra de la impressora que dona un millor aspecte en ponts, parts
en voladís o inclinacions extremes ja que ajuda a solidificar el material dipositat impulsant aire
focalitzat just per sota de la sortida de l’extrusor.
S’ha aconseguit un eix x de massa reduïda i per tant de inèrcies reduïdes, que com
anteriorment s’ha dit dona un millor acabament a les peces. Ara es necessita tenir un eix y
amb masses reduïdes per tenir una menor diferència d’inèrcies entre eixos i poder assolir
velocitats majors sense renunciar a un bon acabament.
Per a la subjecció del llit s’ha optat per fer una peça alleugerada d’alumini on també s’hi
fixaren les corretges. S’afegeix al disseny un tensor per a la corretja de l’eix y per poder-la
ajustar i evitar una imprecisió de moviment. Per a facilitar el muntatge s’ha compactat el
suport del motor amb el suport del final de carrera i tot això fixat directament al perfil que fa
de guiat de l’eix y, així s’aconsegueix una màquina més modular i s’evitaren problemes
d’alineació de transmissió amb el perfil a l’hora de muntar la màquina, figura 29.

Figura 29. Diferents vistes dels dos mòduls Y i Z
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Perquè la impressora no perdi la calibració es necessita una articulació sense joc, això evitarà
desajustos cada vegada que es plega i desplega la màquina. El sistema d’articulació està basat
en el mateix principi que les rodes d’un skateboard. N’hi ha dos coixinets radials en un mateix
eix. S’hi posen dos, com més separats millor, perquè un sol coixinet té joc i amb dos
s’augmenta la rigidesa del conjunt. Així doncs l’articulació funciona amb dos coixinets radials i
una barra d’acer amb acabament cromat amb bon ajust amb els coixinets, figura 30.

Figura 30. Imatge interna de la articulació
Per acabar de dissenyar tots els punts vitals de la impressora falta l’extrusor. S’ha fet un
anàlisis dels diferents tipus d’extrusors més comuns i s’han trobat de dos tipus. El primer està
basat en un sistema de reductor per transmetre més força al grafilat que empeny el fil. El
segon és totalment el contrari, s’utilitza un grafilat més petit i sense reducció, el moviment és
directe del motor. Sens dubte la millor opció per al disseny és la segona, un extrusor més
compacte i lleuger.
L’espai que n’hi ha per muntar l’extrusor és bastant reduït i després de buscar vàries solucions
i fer una barreja d’elles s’ha obtingut el següent disseny, figura31.

Figura 31. Disseny extrusor compacte
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Amb aquest disseny es busca aprofitar al màxim les propietats mecàniques d’una peça
impresa. Si la solució no és prou rígida és mecanitzarà en alumini la peça de color vermell ja
que és la que majors esforços suportarà. Aquesta decisió és prendrà una vegada avaluat el
prototip.
Desprès de repassar tots els mòduls de la impressora i ultimar detalls obtenim la següent
imatge del CAD, figura 32 on es pot veure que finalment la pantalla s’ha situat a la base de la
impressora per no dependre de la tapa per al seu funcionament, així només cal muntar-la per
als desplaçaments.

Figura 32. CAD impressora plegable

Arribats a aquest punt es procedirà al muntatge del primer prototip de la impressora on es
treballaran futures modificacions si s’escau.
S’ha decidit anomenar-la com a 3folD on es pot veure el verb plegar en anglès fold i les sigles
3D.
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CAPÍTOL 4:
MUNTATGE DE LA
IMPRESSORA
4.1. Fabricació de components
Aquest disseny utilitza, en la mesura del possible, elements comercials ja que això redueix
despeses en la fabricació. Tot i així en aquest projecte s’ha hagut de recórrer a la fabricació de
certs components estructurals.

4.1.1. Perfils
Els perfils han hagut de ser tallats a les dimensions especificades en els plànols ja que
no són longituds comercials. També s’han hagut de mecanitzar els extrems per poder
roscar els cargols que els uneixen a la estructura.
Per partir d’una base sòlida i fins que no estigui la estructura definitiva, es començarà
el muntatge des d’una base de fusta d’aglomerat.

Figura 33. Perfil eix Y
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4.1.2. Xapa tallada
Al ser una màquina que estarà sotmesa a temperatures en certes parts de 50 a 250 graus no és
viable imprimir tots els components de plàstic ja que es posa en risc la seva durabilitat i la
seguretat de la màquina. És per això que les parts que estan en contacte directe amb nuclis de
calor s’han fet d’alumini 6082. Per a la fabricació d’aquest components s’ha tingut en compte
el disseny per evitar no ser mecanitzats en fresadores o torns i així abaratir despeses. El procés
de fabricació d’aquestes parts ha sigut tall amb làser a partir de xapa d’alumini de 3mm.

Figura 34. Peces xapa tallada a làser

4.1.3. Peces impreses
Gairebé la totalitat dels components de plàstic són impresos mitjançant una impressora 3D,
això ha reduït els costos de fabricació d’aquest model. Així doncs s’han imprès components en
dos materials diferents segons els seus requeriments tèrmics: PLA i ABS.
Per a majors sol·licitacions estructurals s’ha utilitzat unes configuracions d’impressió amb
major percentatge de densitat interior de peça i major número de capes exteriors. Una major
temperatura millora la unió entre capes i per tant la rigidesa final de la peça.

Figura 35. Peces impreses per la impressora
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4.1.4. Muntatge per mòduls
Des d’un principi s’ha buscat un disseny que facilites el muntatge per mòduls. Es poden tenir
diversos mòduls de l’eix Y apunt per ser muntats o tenir-los preparats per muntar vàries
impressores. Per exemple el mòdul de l’eix Y i el de l’eix X.

Figura 36. Mòdul de l’eix Y

Figura 37. Mòdul de l’eix X
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La part del muntatge en la que s’han invertit més hores inicialment ha sigut per al cablejat. Fer
el primer cablejat a mida és una feina llarga i laboriosa. Això disparà els costos de muntatge de
la primera unitat. Si es pretenen fabricar més unitats es podran reduir costos de fabricació si es
gestiona un bon procés de muntatge.

Figura 38. Muntatge del cablejat

4.1.5. Firmware i programació

En quant a la part de programació es parteix d’una base solida amb la que treballar, el Marlin.
És el firmware open-source que utilitzen la majoria d’impressores reprap.
Es pot descarregar el firmware en un repositori-blog on els desenvolupadors i els usuaris
debaten diferents aspectes que ha de millorar el firmware i aporten noves idees i funcions.
Una vegada descarregat, s’han de configurar tots els paràmetres físics de la impressora com
ara la longitud dels eixos, la ubicació dels finals de carrera de cada eix, la direcció en la que ha
de moure’s per anar a origen, velocitats, acceleracions i passos per mil·límetre en cada eix i
extrusor entre altres paràmetres principals.
La configuració dels passos per mil·límetre és molt important ja que repercuteix directament
en la fiabilitat dimensional de la impressora. S’ha de calcular aquest valor a partir de les
posicions d’un motor pas a pas, el diàmetre de la politja que fem servir i la resolució extra que
es vulgui donar al moviment afegint microstepping.
El microstepping és una excitació de les bobines del motor pas a pas que augmenta el número
de passos d’un motor en escales de 8 ,16 i 32 per a aquest cas. Així doncs el que s’aconsegueix
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és dividir un dels 200 passos que te un motor pas a pas en 8, 16 o 32 passos més i passar a
1600, 3200 o 6400 passos per cada volta de motor.
Ha calgut analitzar el funcionament del firmware per poder afegir funcions extres a la
impressora.
S’han afegit unes funcions noves al sistema com per exemple la introducció del filament per
tot el tub de tefló de 500mm sense haver de ser una introducció manual. El mateix s’ha fet per
purgar l’extrusor abans d’imprimir i també per treure el fil un cop acabem d’imprimir.
A la següent figura podem veure el codi de programació que s’ha afegit al firmware per tal de
dur a terme aquestes funcions.

Figura 39. Codi de programació
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4.1.6. Tancament màquina
Per al tancament amb fibra s’ha hagut de fer proves prèvies ja que es desconeixia el camp dels
fibres i les resines. Les primeres proves han estat un èxit, a continuació es pot veure una
mostra d’un recobriment interior d’un envàs de plàstic.

Figura 40. Probes amb fibra de vidre i resina de polièster

S’han fet probes de recobriment d’una peça impresa amb fibra de vidre i resina de polièster,
ha augmentat molt la rigidesa de la peça però també el seu pes.
El tancament de la màquina s’ha deixat per el final del procés de muntatge. Han sorgit vàries
idees per la fabricació com ara imprimir les tapes en una única peça gràcies a la impressora de
grans dimensions de que disposo en el lloc de treball. De no ser possible aquest mètode
s’imprimirà el tancament en vàries parts i s’enganxaran. Aquest sistema de fabricació només
serà per a una o dues unitats ja que un cop validat el projecte i si es pren la decisió de fabricarla es faria un motlle de silicona per fer el tancament per colada de plàstic.
Temporalment s’imprimirà tot el tancament en vàries peces per desprès unir-les i afegir una
capa de recobriment de resina o també amb fibra de vidre per donar major rigidesa al conjunt
si és necessari.
El disseny de la base ha fet evolucionar de tal manera que uneix tots els mòduls en un únic
conjunt, figura 41 i 42.
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Figura 41. Ensamblatje global impressora desplegada

Figura 42. Ensamblatje global impressora plegada
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CAPÍTOL 5:
ESTUDI ECONÒMIC

- Despeses de disseny
Costos de disseny
Enginyer 1

Hores
480

Preu hora
10

Total
4.800,00 €

- Components comercials
Component
Heated Bed glass 200x200x3mm (Borosilicate)
Heated Bed PCB MK2

Unitats Preu/Unitat
1
12,99
1
18,72

Total
12,99 €
18,72 €

Aluminium Pulley GT2
Small NEMA17 Stepper motor 1.8 degrees step /
4.08kg/cm
Black V-Slot Linear Rail 20x20x500mm
Delrin Mini V Wheel Kit
Eccentric Spacer 6mm
5x6mm Flexible Coupling
Aluminium Spacer 6mm
Carriage
Suport motor X
Suport politja X
Base llit
Cable c/ funda LC-8C
Conector c/plano hembra FRS 10
Repro tira led 1m 12v - colores
Conmutador Lectro I01-3953

2

3,78

7,56 €

5
4
12
4
2
8
1
1
1
1
3
4
1
1

9,99
4,91
3,52
1,78
4,77
0,18
10,64
11,85
12,3
15,45
0,59
0,14
1,84
1,08

49,95 €
19,64 €
42,24 €
7,12 €
9,54 €
1,44 €
10,64 €
11,85 €
12,30 €
15,45 €
1,77 €
0,56 €
1,84 €
1,08 €

Conjunt de conectors cable

1

15

15,00 €

Cargoleria

1

20

20,00 €

Font alimentació
Barra cromada 10mm
Corretja GT2

1
1
2

17,99
1,2
2,69

17,99 €
1,20 €
5,38 €

Conjunt politja igus selfoil

2

3

6,00 €
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Bowden pneufit
Tub bowden 500mm
Kit Arduino Mega + Ramps + 5pololus
LCD
Hotend
Kit 3 endstop

2
1
1
1
1
1

1,98
4,45
26,39
10,26
20
5,25

TOTAL MATERIALS

3,96 €
4,45 €
26,39 €
10,26 €
20,00 €
5,25 €

360,57 €

- Costos de fabricació (temps de fabricació i peces impreses)
Hores de fabricació
Impressora 1

Hores
26

Preu hora
3

TOTAL HORES FABRICACIÓ

Total
78,00 €
78,00 €

- Costos de muntatge (temps muntatge)
Hores de muntatge
Operari 1

Hores
20

Preu hora
7

TOTAL HORES MUNTATGE

Total
140,00 €
140,00 €

S’ha buscat un preu al mercat que estigui dins dels marges relació qualitat-preu adients.
Impressores amb aquestes prestacions estan per l’ordre dels 1000€. Segons càlculs de
beneficis per impressora es pot vendre una unitat d’impressora muntada per gairebé 950€ i un
kit per muntar per 780€ amb un benefici de 200€ per impressora. Aquests números
permetrien recuperar la inversió de les hores de disseny o invertir en el disseny de la següent
versió amb 24 impressores venudes, una xifra prou assequible.

- PVP ((Cost materials + fabricació + muntatge + benefici) +
21%IVA)
Cost total màquina muntada

778,57 €

(sense IVA)

942,07 €

(+21% IVA)
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- PVP ((Cost materials + fabricació + benefici) + 21%IVA)
Cost total kit màquina

638,57 €

(sense IVA)

772,67 €

(+21% IVA)

Per tal d’ajustar els preus de venta s’aproximaran a l’alça als valors de 799€ i 999€.

- Comparació preus d’impressores
Comparació d'impressores en kit per muntar
900,00 €
BCN3D+
600,00 €
FoldaRap
3folD

799,00 €

Es fa la següent comparació de 3 impressores per verificar que a la impressora plegable 3folD
se li ha assignat un preu molt adient i reduït.
El kit d’una impressora no plegable que es troba una mica per sota de les prestacions de la
3folD, amb el doble de pes té un preu de 900€ per muntar i 1200€ muntada.
El kit d’una impressora plegable que es troba per sota de les prestacions de la 3folD, amb la
meitat de volum d’impressió i sense llit calent té un preu de 600€ per muntar i no es ven
muntada.
El kit de la 3folD per muntar té un preu de 799€ i 999€ muntada.
En prestacions no trobem a faltar res a la 3folD ja que ha estat dissenyada per obtenir bon
acabat a les peces dins de les possibilitats d’una impressora de 1000€ o més.
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CAPÍTOL 6:
BIBLIOGRAFIA

RepRap Comunity http://reprap.org
Impresoras3d http://impresoras3d.com
Marlin https://github.com/MarlinFirmware/Marlin

Referències:
01 - FoldaRap http://reprap.org/wiki/FoldaRap
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CAPÍTOL 7:
ANNEXES

Característiques de la impressora
Volum d’impressió: 200x200x200 mm
Volum de màquina plegada i desplegada: 420x605x110 mm, 420x520x428 mm.
Pes: 6.2 Kg
Diàmetre extrusor i filament d’impressió: 0.4 mm – 3 mm
Tipus d’extrusor: Bowden amb grafilat directe sense reducció
Resolució XYZ: 6.25 µm en x i y, 0.3 µm en z
Consum: 180 W
Preu: kit impressora 799€, impressora muntada 999€

Figura 41. Imatge impressora 3folD
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Manual d’usuari de la 3folD
Presentació de la impressora i les seves parts
La 3folD és una impressora 3D plegable d’altes prestacions dissenyada per oferir bona qualitat
d’impressió i un fàcil transport. Disposa d’un llit calefactat per millorar l’adherència de les
peces a la base, ventilador de capa i un extrusor amb bowden que permet major velocitat
d’impressió sense perjudicar en tanta mesura l’acabat de la peça. És una impressora apta tant
per a principiants com per a usuaris de nivell avançat que permet imprimir materials amb
temperatures d’impressió de fins a 280oC d’extrusor i fins a 100oC de base calefactada.
La 3folD disposa de 3 eixos i 1 extrusor. L’eix longitudinal on es desplaça la base correspon a
l’eix y, l’eix on es desplaça l’extrusor correspon a l’eix x i finalment l’alçada de l’extrusor ve
determinada per l’eix z. El motor de l’extrusor va situat a un extrem de l’eix x per no afectar a
les inèrcies del carro extrusor. Cada eix disposa d’un final de carrera mecànic.
El material que utilitza la 3folD és una bobina estàndard de 3mm de diàmetre. No implica
gaires modificacions si es vol imprimir amb filament de 1,75mm.
La 3folD té una posició determinada per poder-la plegar sense problemes, aquesta posició es
troba al menú Prepare - Fold Position.
Gràcies a la pantalla que porta incorporada es poden gestionar totes les funcions de la
impressora i prescindir d’un ordinador per imprimir o ajustar paràmetres durant una
impressió.
La 3folD treballa a una tensió de 12Vdc a partir d’una font a 230Vac.

Posada en marxa
El primer pas per posar en marxa la 3folD és desplegar el pòrtic fins a la posició vertical i
connectar-la a la corrent, figura 42. Es mostra una presentació a la pantalla i finalment la
pantalla d’informació de temperatures, a partir d’aquí es pot navegar per els diferents menús.

Endoll de corrent

Figura 42. Desplegant la 3folD
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Abans d’imprimir s’ha de preescalfar la base i l’extrusor de tal manera que si es vol imprimir
convé posar un Preheat del material que es vulgui utilitzar amb antelació. S’estima un temps
entre 3 i 6 minuts per tenir la màquina apunt per imprimir.

Calibració i manteniment
La calibració dels eixos i finals de carrera és vital ja que defineix els punts a partir dels quals
començarà la impressió i la magnitud els desplaçaments. L’alçada de la primera capa és molt
important ja que determina l’adherència de la peça amb la base, si és massa alta la peça no
s’enganxarà i si és massa baixa no deixarà sortir material amb fluïdesa i continuïtat. La millor
manera de calibrar l’alçada de la primera capa és amb un paper entre l’extrusor i la base fins
aconseguir passar-lo ajustat.
Un dels ajustos que no es degrada amb el temps són els passos per mil·límetre dels eixos però
si que es poden ajustar si la calibració no es tant precisa com es desitja. Així doncs, per a
usuaris més avançats, es pot imprimir un cub de determinades dimensions i comprovar si hi ha
fiabilitat dimensional i en cas de no ser correcte, modificar els passos originals de la
impressora.
La calibració de la base es regula des del mateix perfil de l’eix Y. Als extrems de la impressora hi
ha dos cargols que fixen la posició final de l’eix. En un dels extrems hi ha una T que permet
regular la inclinació en dos eixos de la base a partir de dos cargols que es troben sota la
impressora, figura 43.

Fixació

Calibració
Figura 43. Calibració llit

Cal tenir en compte que les corretges amb el temps perden tensió i és per això que la 3folD ha
estat dissenyada amb tensors perquè sigui més fàcil ajustar-les. Tant l’eix x com l’eix y
transmeten el moviment mitjançant una corretja. A la politja lliure dels eixos es troba un
tensor que es pot regular amb una clau Allen. Per a tensar-les s’ha de tenir en compte el
següent: a més voltes en sentit horari, major tensió de corretja. Figura 44.
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Cargol tensor
corretja x

A

B

Cargol tensor
corretja y
Figura 44. Tensors corretges A- Tensor X, B- Tensor Y
Per al manteniment general de la impressora només cal observar si alguna peça comença a
guanyar joc o es trenca i substituir-la per una de nova.

Impressió
Per imprimir cal seguir els passos explicats a l’apartat 1.4 de la memòria i així obtenir un arxiu
de format .gcode.
El primer pas és preescalfar la impressora a les temperatures adients per el material que es vol
utilitzar. El segon pas es muntar la bobina al suport i carregar el fil a la impressora. Aquesta
operació esta implementada al sistema de la 3folD així que es pot trobar la funció de càrrega
de fil al menú de la impressora Prepare – Filament - Insert Filament, aquesta funció carregarà
el fil automàticament fins a l’extrusor, només cal introduir el principi del fil al motor de
l’extrusor i activar la funció des de la pantalla, figura 45. Aquest procediment s’ha de fer a
l’inversa quan es finalitza una impressió, amb l’extrusor calent activar la funció al menú de la
impressora Prepare – Filament – Remove Filament per poder retirar el material. Si el motor
perd tracció sobre el filament cal apretar el cargol de l’extrusor, figura 45.

Cargol regulador de
pressió sobre el fil

Filament
Figura 45. Introducció filament

Abans d’imprimir és necessari aplicar una capa de laca fixadora en esprai especial per a
impressores 3D. Aquesta laca millorarà l’adherència de la peça al vidre.
Un cop el material esta carregat a la màquina, la superfície d’impressió amb laca i l’arxiu a la
targeta SD cal anar al menú de la impressora Print from SD i seleccionar l’arxiu que es vol
imprimir. La impressora farà unes comprovacions prèvies i començarà la impressió. A partir del
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moment en que inicia la impressió no s’ha de tocar cap part de la impressora ja que hi ha risc
de cremar-se o atrapar-se els dits amb alguns components en moviment.
Un cop finalitzada la impressió l’extrusor i la base es refredaran soles fins assolir la
temperatura ambient, la peça es desenganxarà degut al canvi de temperatura del vidre i es
podrà retirar la peça sense problemes.
Si es vol imprimir una altra peça només cal tornar a començar el procés des del Preheat. Si es
vol canviar de material s’ha de retirar el que estigui en ús i introduir el nou tal i com s’explica
en aquest apartat. Si ja no es vol imprimir més i cal plegar la màquina, cal activar la funció del
menú Prepare – Fold Position perquè la impressora adopti la millor posició per ser plegada i
poder plegar el pòrtic sense problemes amb els cables.
No deixar la impressora exposada al sol ni en ambients humits a més de 45 oC.
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Llista components impressora
En la següent pàgina es mostra el sistema de codificació i distribució de mòduls i conjunts de
totes les parts que componen la màquina a nivell de CAD.

Codificació:
Exemple:

Mòduls
M01
M02
M03
M04
M05
M06

Nom
projecte
3folD
3folD

Módul
Mxx
M01

Nom de la
Conjunt Peça Versió peça
Cxx
Pxx x
xxxx
C01
P01 A
Base

Estructura
Eix Y
Eix Z
Eix X
Electrònica
Extrusor

Conjunts dins de cada mòdul:
M01 - Estructura

C01
C02

Base
Tapa

M02 - Eix Y

C01
C02
C03
C04

Guiat Y
Transmisió
Ajust llit
Hotbed

M03 - Eix Z

C01
C02
C03

Guiat Z
Transmisió
Articulació

M04 - Eix X

C01
C02
C03

Guiat X
Transmisió
Carro

C01
C02
C03

Electrònica principal
Alimentació
Control de moviment

C01
C02
C03

Cos extrusor
Sistema bowden
Hotend

M05 Electrònica

M06 - Extrusor
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Taula 1 - Components amb referència de peça i quantitat
Mòdul

Conjunt

C01
M01
C02
C01

M02

C02

C03
C04

C01

M03

C02

C03
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Peça
P01
P02
P03
P04
P05
P01
P01
P02
P01
P02
P03
P04
P05
P01
P01
P01
P02
P03
P04
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P01
P02
P03
P04
-

Versió
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
-

Descripció de la peça
Base
Suport Pantalla
Suport bobina
Travessa bobina
Suport bobina 2
Tapa
Tancament maleta
Perfil 474mm
Base llit
Kit roda v-slot
Suport motor Y
Fixació corretja
Pinça corretja
Tensor Y
Tensor politja
Corretja GT2
Politja dentada GT2 20 dents
IGUS JFM-0810-06
IGUS JFM-0810-038
Selfoil 4-8-12-2-4
Selfoil 4-8-12-2-10
Regulació llit
Fixació vidre
Vidre 200x200x3 mm
MK2
Perfil 300mm
Placa suport motor X
Placa suport politja X
Nansa
Kit roda v-slot
Suport articulació
Suport articulació simètric
Varilla M6
Z endstop
Suport antibacklash Z
Embellidor varilla M6
Coupling 5 to 5 mm
Base rotació Z
Base rotació simètric
Dau perpendicular
Eix rotació 10 mm
Iman essentra
Coixinet 22x10x7

Quantitat
1
1
1
1
1
1
4
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
1
1
1
6
1
1
2
1
2
2
2
1
1
2
2
2
4

C01

M04

C02

C03

C01
M05
C02
C03

C01
M06
C02
C03

P01
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P01
P02
P01
P02
P01
-

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
-

Perfil 305mm
Kit roda v-slot
Suport motor X
Suport tensor X
Politja tensor X
Tancament corretja
Pinça tancament corretja
Suport endstop
IGUS JFM-0810-06
IGUS JFM-0810-038
Selfoil 4-8-12-2-4
Selfoil 4-8-12-2-10
Corretja GT2 oberta
Politja dentada GT2 20 dents
Placa carro
Suport ventilador de capa
Ventilador 4020S 12V
Cos extrusor
Pinça extrusor
Grafilat MK8
Coixinet
Final bowden
Pneufit
Tub bowden
BCNozzle
Arduino Mega 2560
RAMPS 1.1.4
Pololu DRV8825
LCD
Tira LED
Font d'alimentacio 12V 15A
Interruptor general
Endoll 230V
Nema 17 34mm
Endstop

1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
5
3
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Taula 2 - Cargols de la màquina
Mòdul

Tipus
DIN 7991

M01 - Estructra

DIN 934
DIN 125
DIN 912

DIN 912

M02 - Eix Y
DIN 125
DIN 934
NUT
DIN 912
M03 - Eix Z

DIN 125
DIN 934
NUT

DIN 912

M04 - Eix x
DIN 934
NUT
DIN 7991

DIN 125
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Mètric
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M4
M5
M5
M5
M3
M4
M5
M3
M4
M5
M3
M5
M5
M3
M5
M3
M5
M5
M3
M3
M3
M3
M3
M4
M4
M5
M5
M3
M4
M5
M3
M3
M3
M3
M4
M5

Longitud
12
25
16
10
25
25
10
12
25
10
10
20
6
8
10
20
30
20
25
10
20
8
12
20
-

Unitats
19
6
25
4
4
10
4
1
3
2
1
10
1
4
8
1
7
10
2
4
8
2
2
2
2
12
4
7
3
1
1
1
2
2
19
1
2
4
4
1
12
2
4

DIN 912
M05 - Extrusor
DIN 934
DIN 7991

M3
M3
M3
M5
M3
M5
M3

20
30
40
16
12

2
1
1
1
3
1
2
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Plànols
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Explosionat M01 - Estructura ............................................................. 46
Plànols M01 - Estructura ................................................................... 47
Explosionat M02 - Eix Y ..................................................................... 54
Plànols M02 - Eix Y ........................................................................... 55
Explosionat M03 - Eix Z..................................................................... 62
Plànols M03 - Eix Z ........................................................................... 63
Explosionat M04 - Eix X..................................................................... 75
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