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Resum 

Aquest projecte té l’objectiu de dissenyar i construir un prototip d’impressora 3D capaç de 

crear peces de duresa variable, tenint com a fita la millora de les condicions dels assajos 

d’operacions quirúrgiques. Aquesta solució pretén abaratir tant l’equipament i el 

procediment —atès que la base de la màquina és una impressora 3D domèstica de filosofia 

open source— com perfeccionar el realisme dels models actuals impresos en 3D que 

representen el teixit biològic amb una mateixa duresa o que requereixen diversos materials 

per aconseguir dureses diferents. La impressora de partida és una BCN 3D+, una 

impressora 3D domèstica comercialitzada per la Fundació CIM, entitat que ha donat suport 

en tots els aspectes del projecte. 

El projecte, emmarcat dins el programa formatiu dels estudis d’enginyeria industrial a 

l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona, abasta el redisseny de la 

màquina i una aproximació al material que fa possible la fita que s’ha proposat, el poliuretà 

UPX 8400. El document està estructurat en capítols que van des d’una presentació teòrica 

del material i de l’equipament fins a la realització de proves amb el prototip. La construcció 

d’una màquina d’aquestes característiques requereix una aproximació multidisciplinària i 

per aquest motiu en el disseny s’implementen coneixements de disseny mecànic, 

electrònica, calor, fluids i programació. 

El document està distribuït en tres grans blocs. El primer bloc és explicatiu i versa sobre la 

finalitat del projecte, l’estat de l’art del rapid prototyping i la descripció dels materials i 

equipament de partida. El segon bloc comença amb una fase d’experimentació amb el 

poliuretà elastòmer, continua amb el disseny conceptual, on es plantegen tots els 

requeriments i l’anàlisi d’alternatives, i es tanca amb la descripció del disseny final. 

Finalment el tercer bloc presenta les proves realitzades amb el prototip, planteja millores a 

implementar en la següent fase de disseny i realitza l’estudi de viabilitat mediambiental i 

econòmica. 

Cal destacar que aquest projecte és la primera passa cap a un nou mètode de fabricació 

3D additiva experimental que ha estat batejada en aquest document com Aditive Layer 

Polymerizing Fabrication, o sigui, fabricació additiva per polimerització de capes. 
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1. Glossari 

Sigles 

ABS  Acrylonitrile Butadiene Styrene  

CAD   Computer Aided Design 

CAM  Computer Aided Manufacturing 

CNC  Computerized Numeric Control  

CPU  Central Processing Unit 

CT  Computer Tomography 

DFM  Design For Manufacturing 

DICOM Digital Imaging and Communication 

FDM   Fused Deposition Modeling  

LOM  Laminated Object Manufacturing 

LSR  Liquid Silicone Rubber 

MRI  Magnetic Resonance Imaging 

PCB  Printed Circuit Board 

PET   Politereftalat d’etilè  

PLA   Polilactic Acid  

PP  Polypropylene 

PWM  Pulse Width Modulation 

ROI  Region of Interest 

RP  Rapid Prototyping 

SD  Secure Digital 

SLA  Stereolithography  

SLS   Selective Laser Sintering  

STL   Standard Tessellation Language 

TCP  Tricalcium Phosphate 
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Conceptes 

Arduino® Plataforma de maquinari lliure, basada en una placa amb un 

microcontrolador i en un entorn de desenvolupament. 

Bowden Sistema d’extrusió indirecte i a distància pel qual el filament és empès 

per dins un cable flexible fins a arribar al nozzle. 

Do It Yourself  Pràctica que consisteix a fabricar o reparar coses un mateix. 

Firmware Bloc d’instruccions de màquina per a propòsits específics. Estableix la 

lògica de més baix nivell que controla els circuits elèctrics del 

maquinari. 

Heatbed  Base calefactable de les impressores 3D. 

Hot end Part de l’extrusor d’una impressora 3D que es pot escalfar prou per a 

fondre plàstic. 

Know how L’experiència i coneixement acumulat sobre quelcom a través de la 

pràctica. 

Marlin Firmware Open source dissenyat per a controlar impressores 3D. 

Nozzle Traduït al català, «broquet». En impressió 3D de fusió de filament és 

l’últim element que recorre el plàstic fos abans d’arribar al heatbed.  

Open source Codi obert. És l’expressió amb què es coneix el programari i el 

maquinari desenvolupat i distribuït lliurement. 

Ramps®  Electrònica Open Source desenvolupada per a impressores 3D. 

Rapid prototyping Grup de tècniques que serveixen per a fabricar amb rapidesa un model 

a escala o acoblament per mitjà de disseny assistit per ordinador. 

RepRap Projecte open source que té per objectiu general desenvolupar 

màquines de producció autoreplicables. 

Scaffolds Teixits creats en laboratoris a partir de combinacions de matrius 

extracel·lulars. 

Shield Plaques que poden ser acoblades a altres PCB per expandir les 

seves capacitats. 
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Warping Fenomen que es produeix de des l’adhesió de les peces de la placa 

d’impressió, problema derivat per la diferència de temperatures entre 

diferents parts de la peça. 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

Aquest projecte apareix en el marc d’investigació d’impressió 3D referent a impressió amb 

múltiples colors i materials no estàndard de la Fundació CIM, centre tecnològic adscrit a la 

Universitat Politècnica de Catalunya. La Fundació col·labora activament amb l’hospital Sant 

Joan de Déu en la recerca i millora de les tecnologies biomèdiques i en especial en la branca 

del rapid prototyping. L’aplicació tècnica en què el RP pren més èmfasi és en la fabricació 3D 

de models biològics de l’anatomia humana, on el realisme garanteix assajos d’operacions 

quirúrgiques més eficaços.  

Avui dia existeixen diferents impressores 3D capaces d’imprimir amb diversos materials i 

colors; malauradament el preu d’aquesta maquinària és molt elevat i això impedeix l’expansió 

d’aquesta pràctica. Precisament per aquest motiu la fusió de la filosofia open source, i en 

especial la RepRap, amb la necessitat que es presenta resulta interessant i motiu d’estudi. 

D’aquest interès neix aquest projecte, per a demostrar la possibilitat de construir un prototip 

de característiques open source capaç d’expandir i millorar la qualitat de la pràctica d’assajos 

quirúrgics amb models impresos per tecnologia de fabricació 3D. 

2.2. Motivació 

La motivació principal ha estat el desig d’aplicar els coneixements adquirits durant els 

estudis d’Enginyeria Industrial realitzant un projecte d’investigació i pràctic al mateix temps. 

La creació d’un giny complex, que implica moltes de les branques de coneixement dels 

estudis cursats, es mostra com un repte personal molt gratificant. 

Tampoc cal menystenir la curiositat que desperta una tecnologia jove que és en el punt de 

mira com a factor revolucionari dels anys que estan per venir, ja que permet al client mateix 

ser el dissenyador i productor alhora, amb totes les possibilitats que aquest fet implica. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius 

El projecte té un objectiu principal molt clar: dissenyar i construir un prototip d’impressora 

de models 3D biomèdics en poliuretà elastòmer i avaluar-ne la viabilitat tecnològica. Anant 

més enllà, també es té com a fita millorar l’eficàcia dels assajos quirúrgics millorant el 

realisme dels models. A causa de les propietats d’aquest tipus de poliuretà neixen objectius 

inherents a la premissa anterior: la possibilitat d’imprimir en múltiples colors usant pigments 

i la possibilitat de variar la duresa de la peça en qualsevol instant de la fabricació. L’estudi 

se centra únicament en el segon dels dos propòsits esmentats. 

Indirectament, amb l’èxit del projecte també es compleixen objectius com abaratir els 

assajos, contribuir a l’accessibilitat de la tecnologia 3D a l’àmbit sanitari i fer una aportació 

a la comunitat open source, ja que tot el projecte estarà registrat sota llicència lliure, 

Creative Commons. 

 

3.2. Abast 

L’horitzó del treball és clar; crear un prototip capaç de complir els objectius plantejats en 

l’apartat anterior. Queden dins de l’abast del projecte l’estudi de la tecnologia de rapid 

prototyping i del poliuretà UPX8400 (més endavant es justifica el motiu d’aquesta elecció), 

l’experimentació amb poliuretà elastòmer per tal d’obtenir informació d’interès per a les 

següents etapes de disseny que continuen: disseny conceptual, definició de requeriments, 

estudi d’alternatives, disseny de detall i fabricació/construcció del prototip. En el disseny 

s’han abastat disciplines com la mecànica (disseny mecànic i mecànica de fluids), 

electrònica, programació i termodinàmica bàsica. 

Queda fora de l’abast modificar excessivament el microprogramari (firmware) que la 

impressora de base, una BCN 3D+, té instal·lat de sèrie, així com reprogramar els 

programaris que fan possible la conversió d’arxius de disseny CAD (.STL) a arxius que la 

impressora pot interpretar (.gcode). A més, queda fora del projecte la fase de fiabilitat i 

posteriors redissenys de la màquina que sí que estarien inclosos en un projecte no 

acadèmic, tot i que sí que es realitzen proves per demostrar el funcionament de la màquina. 
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4. Estat de l’art del Rapid Prototyping en el camp de 

la medicina 

El terme rapid prototyping, com ja és ben sabut, fa referència a un conjunt de tecnologies que 

poden ser usades per a elaborar models físics complexos i prototips directament d’un model 

CAD 3D. Alguna de les tecnologies principals són l’estereolitografia (SLA), sinterització 

selectiva amb làser (SLS), modelatge per deposició fosa (FDM), fabricació d’objectes laminats 

(LOM), i sistemes basats en injecció de tinta i impressió tridimensional (3DP). El rang de 

materials que les tecnologies RP abasten va des de paper o plàstic fins a metall i avui dia, 

també, biomaterials depenent de l’aplicació en diferents camps. 

En origen, l’RP va ser desenvolupat per la indústria a fi d’accelerar el desenvolupament de 

nous productes, i és en aquest camp d’aplicació (prototipatge, modelatge conceptual, 

verificació funcional, peces i productes fabricats directament amb RP) on s’ha vist un impacte 

més gran. Amb el temps, es va constatar el potencial de les tècniques RP en el camp de la 

medicina, les quals requerien un enfocament multidisciplinari i un gran coneixement tant 

d’enginyeria com de medicina; sovint calia la col·laboració entre les dues branques de 

coneixement. 

Després d’anys de desenvolupament, les tecnologies RP s’apliquen per fabricar models de 

l’anatomia humana de gran precisió a partir d’imatges mèdiques d’alta resolució. Tot seguit es 

mostra el procediment. 

4.1. Obtenció de models mèdics amb RP 

El procediment per a obtenir models 3D mèdics amb tecnologies RP consta de pocs passos: 

 Imatge digital 3D  

 Transferència d’informació, processament i segmentació 

 Avaluació del disseny 

 Producció del model mèdic amb RP 

 Validació del model  

4.1.1. Imatge Digital 3D 

Les imatges 3D es poden obtenir mitjançant tomografia computacional, amb un escàner CT o 

a partir d’un escàner MRI (vegeu les figures següents: 3.1.1-1, 3.1.1-2 i 3.1.1-3). Aquestes 
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tecnologies d’obtenció d’imatges permeten el modelatge precís d’estructures internes de 

volum complet del cos humà, ja que la trajectòria d’escaneig traça una espiral entorn de 

l’objecte. Això possibilita que es generi un gran nombre de capes (gruix recomanat entre 1 i 2 

mm) i a més la dimensió dels píxels de cada capa pot ser augmentada o reduïda en cada cas. 

La majoria de les unitats CT i MRI poden exportar la informació en un format comú en el camp 

de la medicina, el DICOM. 

 

 
Fig. 4.1.1-1: Reconstrucció 3D d’una pelvis amb CT. 

Font: Emergency Medicine Journal. 

 

 
Fig. 4.1.1-2 (Esquerra): Reconstrucció cranial amb MRI. Fig. 4.1.1-3 (Dreta): Escàner 3 Tesla MRI. 

Font: New Zealand Brain Research Institute. 
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4.1.2. Transferència d’informació, processament i segmentació 

Un cop obtingudes, les imatges CT o MRI cal transferir-les a un laboratori RP on es 

processaran les imatges. Aquest pas és complex i molt important, ja que la qualitat del model 

en depèn directament. Els enginyers encarregats necessiten paquets de programari específic 

(Mimics, 3D Doctor; vegeu la fig. 3.1.2-1), amb el qual poden segmentar la imatge anatòmica, 

aconseguir la renderització d’alta resolució i en color, fer un model virtual 3D i finalment 

convertir la informació del format DICOM a .STL o .IGES, el qual és universalment acceptat 

per a RP. Aquests paquets informàtics permeten segmentar mitjançant threshold technique 

(o tècnica llindar), per la qual cosa al final de la segmentació només queden els píxels que 

representen un valor més alt o igual al llindar de densitat de teixit. 

El model virtual requereix una gran resolució i un nivell alt en la segmentació. Per això cal un 

bon coneixement del camp, per a ajudar a excloure totes les estructures que no són subjecte 

del cas en la regió escanejada i triar correctament la regió d’interès ROI. Separar l’os del teixit, 

seleccionar una part de l’os, excloure’n estructures anòmales, eliminar-ne el soroll o altres 

accions són bons exemples per a millorar la qualitat del model virtual. Depenent de la 

complexitat del problema, aquesta etapa normalment requereix la col·laboració amb radiòlegs 

i cirurgians. 

 
Fig. 4.1.2-1: Model segmentat de la CT d’un pacient, mostrat amb el programari Mimics. 

Font: Abiomedic, Inc. 

4.1.3. Avaluació del disseny 

Aquest pas depèn del cas d’utilitat; no tots el models són avaluats, a vegades s’usen 

directament com a input en les màquines de rapid prototyping, com en cas dels biomodels. 

Per a crear eines de cirurgia, fer reemplaçaments ossis, inserir objectes (fixar dispositius, 

implants), produir patrons per a fabricar accessoris o plantilles o altres problemes complexos 
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en diferents camps de la medicina, el model virtual en format .STL o .IGES és processat amb 

programari CAD (Pro Engineer i Catia entre d’altres). Aquests programaris permeten avaluar 

el disseny, la qualitat del model creat amb el processament/segmentació i verificar errors en 

general en els altres passos anteriors. 

Els cirurgians adopten un rol molt important en la validació del model virtual, i la seva 

participació s’intensifica en cas d’error de mala interpretació dels enginyers sobre les 

estructures anatòmiques o per pertorbacions en les imatges escanejades. Finalitzat aquest 

pas, el model virtual 3D està llest per a ser produït. 

4.1.4. Producció del model mèdic amb RP 

Aquesta fase implica seleccionar adequadament la tecnologia RP que s’adapti millor al 

propòsit, garanteixi la precisió demandada, acabament superficial, aparença visual de les 

estructures internes, la coloració, la possibilitat d’usar els materials més adients i amb les 

característiques mecàniques idònies. Finalment, per a produir el model físic, l’arxiu del model 

3D s’introdueix directament al programari comercial de la màquina RP o es realitza prèviament 

una conversió de CAD a CAM, depenent de les característiques de la màquina i el tipus de 

fabricació. 

La qualitat del model està influïda en primer lloc per la qualitat de l’arxiu d’entrada (i, per tant, 

de l’execució de processos anteriors). Addicionalment tenen gran influència les particularitats 

de la màquina i els paràmetres que l’encarregat de la fabricació acabi triant. 

4.1.5. Validació del model 

En la majoria dels casos quan el model ha estat fabricat els cirurgians el verifiquen i 

determinen si és apte per a l’aplicació en cas de no detectar-hi errors. 

4.2. Aplicacions del RP i materials en el camp de la medicina 

No hi ha una tecnologia dominant respecte al rapid prototyping per a aplicacions mèdiques i 

poden ser usats en diferents camps de la medicina. Tot seguit es resumeixen les aplicacions 

més comunes d’aquestes tecnologies. 
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4.2.1. Aplicacions 

 Disseny i desenvolupament de dispositius mèdics i instrumentació. En aquest camp 

és on l’RP ha mostrat resultats més bons. En especial l’aplicació ha estat més rellevant 

per a l’ajuda auditiva i eines de suport en cirurgia. 

 Millores molt destacables en medicina protèsica i implantologia. Durant anys les 

tècniques RP han estat molt beneficioses en la creació de pròtesis i implants gràcies 

a la capacitat ràpida de generar pròtesis amb les dimensions i característiques úniques 

de cada pacient. Alguns casos pràctics són: pròtesis d’encaix fèmur-maluc, 

articulacions del genoll i implants espinals. Tant la recerca de nous materials com la 

millora de les seves propietats han tingut una influència significativa en la qualitat de 

les pròtesis i implants realitzats per RP. Un exemple interessant és la pròtesi 

maxil·lofacial d’una orella, que s’obté mitjançant la creació d’un model de cera per 

sinterització làser i d’un motlle de guix de l’orella existent. El model pot ser creat com 

a negatiu o model directe de l’implant personalitzat. 

 Planificació i descripció detallada d’operacions quirúrgiques. L’ús de models 3D ajuda 

els cirurgians a planificar i realitzar procediments quirúrgics complexos i simulacions, i 

alhora ofereix l’oportunitat d’estudiar l’estructura interna del pacient abans de 

l’operació. Tots aquests avantatges permeten millorar la precisió, reduir el temps i el 

risc de l’operació, i augmentar d’aquesta manera l’eficiència global. La possibilitat 

d’afegir color a les diferents estructures del model físic 3D, gràcies a la segmentació, 

resulta molt útil per a comprendre millor el problema i per a qüestions didàctiques. Per 

a la cirurgia oncològica ha esdevingut un avenç vital, ja que ha permès distingir el teixit 

sa del cancerigen per colors a l’hora d’assajar la intervenció. Per a la planificació 

quirúrgica, les tecnologies dominants són l’estereolitografia, per l’alta precisió i 

transparència, tot i el limitat nombre de colors, i la 3DP per a un millor rang cromàtic. 

 Propòsits educatius. Els models anatòmics 3D en color mostren d’una manera molt 

il·lustrativa les estructures internes i permeten una bona comprensió a estudiants i 

investigadors, tant pel que fa a continguts de caràcter general com per a problemes i 

casos concrets. S’ha provat que són excel·lents simuladors educatius. 

 Disseny i fabricació d’implants biocompatibles i bioactius, i enginyeria de teixit. 

L’enginyeria de teixit involucra l’ús de cèl·lules vives amb estructures de suport; del 

conjunt se’n diu scaffold (traduït directament de l’anglès: bastida). Les impressions 3D 

han resultat idònies per a aquesta aplicació gràcies a l’adaptabilitat dels porus 

mitjançant eines CAD. Algunes de les tecnologies més rellevants són l’FDM, 3DP i 

SLS: poden fabricar scaffolds funcionals de manera directa o poden crear motlles de 

sacrifici per a fabricar scaffolds per a altres mètodes de l’enginyeria de teixits. 
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4.2.2. Materials 

Els materials que es poden usar per a RP en aplicacions mèdiques són diversos; la selecció 

dependrà del propòsit del model que es pretengui crear, de les propietats requerides i de la 

comptabilitat amb la tecnologia de fabricació 3D. A més a més, els models han de presentar 

compatibilitat biològica. 

Els materials que s’empren actualment en el rapid prototyping són:  

 Resines fotosensibles per a aplicacions mèdiques amb SLA. 

 Metalls (acer inoxidable, aliatge de titani, aliatges de crom-cobalt, altres). 

 Materials bioceràmics avançats (Alumina, Zirconi, bioceràmics basats en fosfat càlcic, 

algunes ceràmiques poroses) amb FDM. 

 Scaffolds de policaprolactona (PCL), materials compostos polímer-ceràmica fets de 

polipropilè-fosfat tricàlcic (PP-TCP). El PLC i el PLC-hidroxiapatita (HA) per a FDM. 

L’àcid polilàctic-co-glicòlic (PLGA), polímer basat en el midó, per a la impressió 3DP. 

Polièter èter cetona-hidroxiapatita (PEEK-HA) 

 Ciment ossi: nous aglutinants de fosfat de calci (barreja de fosfat tetracàlcic [TTCP] i 

beta-fosfatat tricàlcic [TCP]). Polimetilmetacrilat (PMMA) i altres compostos de ciment 

de fosfat de calci per a substitucions d’ossos i implants. 

 Molts altres materials biocompatibles. 

4.3. Tendències recents i futures 

Investigacions recents han portat a desenvolupar el procés de fabricació amb RP i la millora 

en implants ossis artificials que són prou resistents per a suportar un os nou, però, alhora, 

prou porós per a ser absorbit i substituït pel cos. Això incrementarà l’ús de l’RP per a la 

substitució d’ossos amb lesions greus. És un descobriment molt significatiu en la medicina i el 

primer pas en el camí per a crear òrgans humans complexos. També hi ha moltes possibilitats 

inexplorades de l’ús d’RP en diferents camps de la medicina. Un desenvolupament del PR en 

l’enginyeria de teixits requereix el disseny de nous materials, el disseny òptim de scaffolds i 

l’entrada d’aquest tipus de coneixement de la fisiologia cel·lular que faria possible en el futur 

la impressió d’òrgans sencers de substitució per màquines. També hi ha moltes noves 
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tendències de l’aplicació del RP en ortopèdia, cirurgia oral i maxil·lofacial i altres camps de la 

medicina. 
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5. Definició del projecte 

Aquest text documenta un projecte d’innovació i investigació impulsat per la Fundació CIM. 

Tot projecte té un procés evolutiu que varia segons la naturalesa del propòsit: 

desenvolupament d’un producte, instal·lació, servei… Pel que fa a la creació d’un producte, 

aquesta tipologia de projecte també presenta diferències segons si es tracta d’un producte 

comercial de tecnologia coneguda o si es traca d’un producte d’innovació. Generalment les 

fases d’un projecte són (vegeu la fig. 5-1): 

 Definició conceptual del projecte 

 Recerca 

 Requeriments 

 Disseny conceptual i estudi d’alternatives 

 Desenvolupament del disseny 

 Validació 

 Llançament 

 

Fig. 5-1: Gràfic de les fases d’un producte comercial 

Font: Modificació pròpia Original: Produktworks Design 

La diferència més evident entre el desenvolupament d’un producte comercial i un d’innovació 

radica essencialment en la fase de recerca. En un producte comercial el propòsit principal és 
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trobar un buit en el mercat o una necessitat; per tant la recerca se centra en l’usuari/client i el 

seu context. D’altra banda un projecte d’innovació centra la recerca en l’estudi de l’aplicabilitat 

d’una tecnologia existent a un nou mètode o l’estudi d’una tecnologia fins ara experimental o 

inexistent. 

El cas del projecte és el d’implementació de l’ús de poliuretà elastòmer per a fabricar peces, 

fins ara realitzat per colada en motlle de silicona, amb tecnologia d’impressió 3D. Així, doncs, 

el projecte consisteix en la fusió d’algun mètode, actualment no existent, que estigui encabit 

en el rang de tecnologies additives de fabricació 3D amb l’ús del poliuretà com a matèria 

primera. El model 3D s’obtindrà per la polimerització del poliol i l’isocianat, components 

principals del poliuretà, en determinades condicions que vindran marcades per l’experiència i 

el know how obtingut en la producció per colada en motlle. La fabricació de les peces seguirà 

les etapes següents (vegeu la fig. 5-2) 

 

Fig. 5-2: Esquema de funcions de la màquina. 

Font: Elaboració pròpia 

De les fases d’un projecte, el present abasta des de la fase de concepció inicial fins a la 

implementació del disseny amb la construcció d’un prototip. En un àmbit no acadèmic els 

passos següents serien, en primer lloc, un seguit de tests de validació de subsistemes i 

redissenys d’aquests, i posteriorment tests de validació de conjunt i redissenys definitius, i 

finalment arribaria l’etapa de validació. Les proves que es duguin a terme en aquest projecte 

seran per a verificar el funcionament, en cap cas una anàlisi de fiabilitat. 

5.1. Descripció i justificació del material d’estudi: UPX 8400 

Al cos humà hi ha una àmplia varietat de materials de propietats mecàniques molt diverses, 

des dels flexibles vasos sanguinis fins als resistents teixits ossis. En la indústria, la família que 

ofereix el rang de prestacions mecàniques més apropiada per a realitzar models quirúrgics és 

la dels polímers, ja que la gran majoria del teixit biològic és lleuger i flexible.  
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En aquest projecte s’ha posat èmfasi a caracteritzar els materials a partir del paràmetre 

«duresa». A continuació es justifica el valor dels assajos de duresa [1]. 

L’assaig de duresa és, amb diferència, la prova mecànica més valuosa i més àmpliament 

emprada per a avaluar les propietats dels metalls, així com d’altres materials. La duresa 

d’un material en general es considera la resistència al cisallament permanent. En general, 

un punxó és pressionat sobre la superfície del material sota una càrrega específica durant 

un interval de temps definit, i es mesura la grandària o la profunditat de l’empremta. El 

propòsit principal de la prova de duresa és determinar la idoneïtat d’un material per a una 

aplicació concreta, o el tractament particular a què ha estat sotmès el material. La facilitat 

amb què la prova de duresa es pot fer ha esdevingut el mètode més comú d’inspecció. Per 

què és tan valuós? Principalment, la importància de la prova de duresa té a veure amb la 

relació entre la duresa i altres propietats del material. Per exemple, tant l’assaig de duresa 

com l’assaig de tracció mesuren la resistència d’un material a la deformació plàstica, i els 

resultats d’ambdues proves mostren paral·lelisme entre si. Es prefereix l’assaig de duresa 

perquè que és simple, fàcil, i relativament no destructiu. 

Dintre dels polímers el poliuretà destaca per damunt d’altres per la seva versatilitat i gran rang 

d’aplicació; en trobem alguns exemples en espumes de poliuretà, poliuretans elastòmer i 

rígids. Els fabricants sovint comparen dins d’aquest grup materials segons la seva duresa. El 

rang de dureses que abasta el poliuretà no té comparació amb altres productes polimèrics 

(vegeu les figures 5.1-1 i 5.1-2). 

 

Fig. 5.1-1: Escala de diferents dureses comparades, Shore A, Shore D i Rockwell R. 

Font: MD Custom Polyurethane, LLC. 
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Fig. 5.1-2: Taula de valors de correspondència entre diferents escales. 

Font: Merefsa, s.l. 

Idealment es pot dir que els poliuretans desitjats haurien d’estar classificats entre la duresa 

Shore 10 OO i Shore 100 D. 

En vista de la finalitat d’aquest projecte, s’ha trobat un candidat que es pot considerar útil per 

a l’aplicació. El candidat resulta ser un poliuretà elastòmer. No entra dins l’abast d’aquest 

projecte conèixer la química del material més enllà de l’interès per les seves propietats físiques 

i el fet que els poliuretans són polímers artificials en els quals es repeteix la cadena:  

(-O-C(=O)-NH-R’-NH-C(=O)-OR-)n 

Així, doncs, els components essencials són el poliol, l’isocianat i el catalitzador. Els poliols són 

polímers de cadena curta que porten a les puntes el grup OH. La reacció de di-isocianats 

(deus vegades el grup funcional isocianat R-N=C=O) amb poliols per a formar poliuretans està 

catalitzada tant per a àcids com per a bases inorgàniques. El catalitzador no sols afecta la 

velocitat de la reacció de propagació, sinó que també afecta les propietats físiques finals, ja 

que possibilita la reacció completa i una cura adequada. 

El que fa únic el producte UPX® 8400 és la capacitat d’obtenir un poliuretà de duresa variable 

segons la quantitat d’un altre component, l’estenedor. El producte en qüestió es comercialitzat 

com a conjunt tricomponent i en format líquid: poliol, isocianat i estenedor. La principal 
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aplicació consisteix en el modelatge en motlle de silicona. Tot seguit es presenten les 

característiques del producte (vegeu la fig. 5.1-3): 

PROPIETATS FÍSIQUES 

NOM Polyol UPX 

8400 

Isocianate UPX 

8400 

Extender UPX 

8400 
Barreja 

Ràtio de barreja per pes 

a 25 ˚C 
100 100 0 -700 - 

Estat Líquid Líquid Líquid Líquid 

Viscositat [mPa·s] 300 350 480 - 

Densitat [g/cm3] 
1,05 1,20 1,05 

1,1 

(després de la cura) 

Pot life a 25 ˚C per 100g 

[min] 
- - - 9-15* 

Fig. 5.1-3: Taula de les propietats físiques del poliuretà UPX® 8400. 

Font: Axson Technologies 

*Aquest valor varia segons la ràtio de barreja. 

 Pot Life: el pot es defineix com el temps que requereix la barreja inicial per a arribar a 

tenir el doble de viscositat, o el quàdruple en el cas de productes de baixa viscositat 

(<1000m Pa·s). Aquesta dada és mesurada des de l’instant de la barreja i en 

condicions controlades (usualment 23 ̊ C). En definitiva és un paràmetre que orienta 

sobre el creixement de la viscositat i és usat extensament com a valor de referència. 

 Working Life: aquest terme fa referència al temps que la barreja es manté en un rang 

de viscositat en la qual encara es pot treballar. Per tant el valor variarà tant per les 

condicions de treball com del mètode en si mateix. 

 Gel Life: és un altre terme que es fa servir sovint com a sinònim del Pot Life, encara 

que hi ha algunes diferències. Tots dos termes s’utilitzen per a descriure l’evolució 

de la viscositat del producte des del moment de la barreja, però el temps de gel 

sovint es mesura també a altes temperatures. Es determina mitjançant 

l’escalfament del material i observant quan comença a ser fibrosa, o gelatinosa, 

encara que no completament curat. El seu valor de viscositat serà generalment més 

alta que en la mesurada per Pot Life. No és una prova de control de qualitat 

estandarditzada i ha de ser determinat experimentalment per cada aplicació. 
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La fitxa tècnica del producte proporciona les dureses que es poden obtenir usant diferents 

combinacions A : B : C en pes per a l’UPX 8400 (vegeu la fig. 5.1-4). 

Duresa 

Shore A 

Rati de barreja (A-B-C) 

Poliol (A) Isocianat (B) Extendor (C) 

95 100 100 0 

85 100 100 50 

80 100 100 100 

70 100 100 150 

65 100 100 200 

60 100 100 300 

50 100 100 400 

40 100 100 500 

35 100 100 600 

30 100 100 700 

Fig. 5.1-4: Taula d’obtenció de diferents dureses del poliuretà UPX® 8400. 

Font: Axson Technologies 

Les dades anteriors s’ajusten a una regressió lineal 𝑦 =  −0,09𝑥 +  88 amb un 𝑅2 =

0,9687 (vegeu la fig. 5.1-5). 

 
Fig. 5.1-5: Corba de duresa variable amb la proporció del component C, l’estenedor. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Axson Technologies 
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No sols la duresa canvia, sinó que, com és evident, les propietats mecàniques també varien 

amb la proporció dels components (vegeu la fig. 5.1-6). 

 Algunes propietats mecàniques 

Duresa 

Shore A 

Elongació 

(ISO 37:2004) % 

Tensió de ruptura 

(ISO 37:2004) MPa 

Tensió d’esquinçament 

(ISO 34:2004) MPa 

95 390 16,20 22,20 

65 410 6,70 11,50 

40 430 3,60 6,30 

30 550 2,10 3,75 

Fig. 5.1-6: Taula de les propietats mecàniques del poliuretà a diferents dureses UPX® 8400. 

Font: Axson Technologies 

Més endavant és descriurà més detalladament el procediment habitual pel qual el poliuretà és 

processat. 

5.2. Referències de partida 

Aquest treball ha requerit un estudi de base i el coneixement de certes eines i tecnologies. En 

altres paraules, per a innovar amb una nova tècnica d’impressió 3D calia conèixer el know 

how obtingut per especialistes que han tingut més contacte amb el material i els que bé 

dissenyen i utilitzen impressores 3D domèstiques. La màquina suport d’aquest projecte és 

una BCN 3D+ i a més s’aprofita la construcció d’uns alumnes el treball dels quals consistia a 

crear una cambra calefactada per a millorar la impressió amb ABS. 

5.2.1. Colada de l’UPX 8400 en motlle de silicona  

En el marc de la investigació ha estat rellevant veure l’aplicació en què s’usa el material a la 

Fundació CIM. Actualment la Fundació rep encàrrecs de la indústria automobilística, una de 

les quals passa per fabricar elements flexibles amb el poliuretà elastòmer UPX® 8400. Tot 

seguit se’n detalla el procés. 

Inicialment els components poliol i isocianat han estat escalfats en un forn a 40 ˚C tal com 

suggereixen les especificacions tècniques, perquè anteriorment han estat emmagatzemats a 

baixa temperatura. Cal destacar que el poliol cristal·litza per sota dels 15 ˚C. A continuació es 

pesen els components per separat i es fa una prebarreja del poliol amb l’estenedor (A+C, ja 

que l’un no reacciona químicament amb l’altre) durant 2 minuts. En aquest punt s’afegeix 

pigment si es vol a la prebarreja. 
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Seguidament, els components s’introdueixen en una cambra barrejadora al buit industrial. 

L’isocianat és subjectat sobre un suport rotatiu i a més altura que la prebarreja, mentre aquesta 

està en moviment continu gràcies a una pala de gir automàtic durant uns 8 minuts. Alhora la 

cambra està fent el buit per a extreure les bombolles d’aire atrapades dintre dels fluids per 

evitar futures impureses. Al cap de 8 minuts el contingut d’isocianat s’aboca a la prebarreja 

mentre la pala continua actuant durant 1-2 minuts més. L’isocianat i la barreja líquida de 

poliuretà són tòxics i per això els operaris, que estan moltes hores en exposició, fan servir 

guants de làtex o vinil, i mascareta de filtres de carboni. A més a més, la màquina de buit 

també disposa d’un circuit d’extracció de gasos a l’atmosfera amb filtres de carboni. 

Per altra banda el motlle ja ha estat preparat. La preparació consisteix a impregnar amb esprai 

desemmotllant i el muntatge de les parts que componen el motlle. Finalment s’introdueixen 

manualment els noios metàl·lics i amb l’ajuda d’una pistola de grapes es cusen les parts. El 

motlle incorpora passadors de plàstic i orificis d’evacuació de gasos. 

Posteriorment s’extreu la barreja i es cola al motlle. Es fa servir aire comprimit per a netejar 

superficialment alguns elements, com la pala o els embuts, mentre que el poliuretà encara és 

líquid. Tot seguit s’il·lustra en la fig. 5.2-1 l’anteriorment comentat. 

 
Fig. 5.2-1: Esquema del procés d’emmotllament de poliuretà UPX 8400 

Font: Axson Technologies 

5.2.2. Impressores domèstiques RepRap i la BCN 3D+ 

A grans trets, les impressores domèstiques FDM es caracteritzen per emprar un sistema 

que posiciona un capçal en relació amb una superfície d’impressió segons un sistema de 

3 coordenades (x, y, z) o cartesià, o sistema tipus delta, que consisteix en tres braços que 

llisquen sobre guies verticals que estan disposades com un triangle equilàter. El sistema 



Disseny i construcció d’un prototip per a la impressió 3D amb poliuretà 

de duresa variable per a millorar els assajos quirúrgics  Pàg. 31 

 

tipus delta permet més velocitat d’impressió. Aquest capçal (vegeu la fig. 5.2.2-1) extrudeix 

controladament un filament de material termoplàstic empenyent-lo alhora que es fon, a una 

temperatura determinada per a cada tipus de material, a mesura que es va aproximant a la 

punta per on s’extrudeix, que està escalfada convenientment. 

 
Fig. 5.2.2-1: Esquema de funcionament d’un extrusor d’impressora 3D FDM. 

Font: www.reprap.org. 

Les dimensions que les impressores solen ocupar ronden la mida d’un ordinador de 

sobretaula i el volum d’impressió és al voltant dels 300 x 250 x 300 [mm] en el millor dels 

casos. 

Els materials que es poden imprimir són diversos, sempre que parteixin d’una base 

termoplàstica, però els més comuns són l’acrilonitril butadiè estirè o ABS i el poliàcid plàstic 

o PLA: aquest darrer és el més popular, ja que no requereix base calenta per a prevenir 

problemes de warping, que és un fenomen de deformació per contracció que apareix quan 

hi ha gradients tèrmics significatius a la peça. 

Aquestes impressores usen motors pas a pas per a posicionar els eixos, termistors per a 

controlar la temperatura, resistències per a escalfar els seus components i tot està controlat 

per una placa, normalment Arduino®1, i una placa auxiliar anomenada shield que fa 

d’encaminament per al maquinari necessari per a fer funcionar el sistema. Aquesta solució 

electrònica ocupa un espai reduït, és una opció econòmica i facilita els dissenys de circuits 

electrònics amb microcontrolador, factor que ha beneficiat la proliferació d’aquest tipus de 

productes Do It Yourself. 

http://www.reprap.org/
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Característiques de la BCN3D+  

El principal motiu per a triar la BCN 3D+ com a màquina base per al projecte ha estat la 

fàcil accessibilitat gràcies a la Fundació CIM i a l’ETSEIB, la primera per ser-ne la creadora 

i fabricant d’aquesta eina i la segona per oferir un servei d’impressió 3D amb aquesta 

plataforma. A més a més, s’ha de tenir en compte la pertinència de la BCN 3D+ al moviment 

RepRap, el món de l’autofabricació de baix cost i coneixement lliure.  

S’ha optat per detallar l’experiència viscuda durant el workshop de muntatge que va oferir 

la Fundació CIM a alumnes que realitzaven projectes finals relacionats amb la impressió 

3D. També es descriuran amb més detall aquells aspectes de la impressora que mereixin 

més atenció. El workshop es pot dividir en tres aspectes: muntatge, posada en marxa i 

calibratge.  

La primera fase del muntatge de la BCN 3D+ és la construcció de l’estructura prismàtica 

formada per perfils extrudits i peces en 3D (vegeu la fig. 5.2.2-2). Convé remarcar que 

l’estructura, un cop muntada, és molt estable i la flexió de les parts és mínima sinó 

negligicle. Malauradament el procés de muntatge és lent i feixuc. No està preparada per a 

ser muntada fàcilment. Durant el transcurs d’aquesta fase, ha calgut realitzar molts canvis 

de posició de les parts ja muntades i posar-hi cargols i volanderes, els quals han resultat 

complicats de posar per una sola persona i de vegades ha calgut forçar femelles dins les 

cavitats de les peces que estan impreses en 3D. 

 
Fig. 5.2.2-2: Estructura BCN 3D+ 

Font: Fundació Cim 

Tot seguit es comenta el muntatge dels eixos de la màquina. Malgrat que aquesta fase és 

fàcil, també resulta lenta, perquè es tracta de tres eixos que cal muntar i tots tres s’han de 
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muntar amb cura, ja que són els que aportaran la precisió final a la màquina. En particular 

cal posar els rodament lineals amb cura per tal de no trencar cap de les boles interiors.  

Ara s’explica l’electrònica, un altre apartat en què cal anar amb cura per a no fallar en la 

col·locació dels cables, ja que un error en el muntatge implica, en el pitjor dels casos, 

cremar l’electrònica. La realització dels kits s’ha pensat per tal de reduir al màxim els errors, 

és a dir, tots els cables que corresponen a una unitat de la màquina van amb la seva bossa, 

amb indicacions del que conté, i amb la llargada correcta, ni més ni menys. No obstant 

això, els cables vénen sense funda, cosa que obliga a posar-los un plàstic protector 

helicoïdal flexible per agrupar-los. En aquesta operació és on es perd més temps, cablant 

tots els conjunts. Un cop es tenen els cables preparats només queda connectar-los a 

l’electrònica de control, que consisteix en un Arduino® 2560 i una placa shield Ramps® 1.4 

(vegeu la fig. 5.2.2-3), fet que, amb l’ajuda del manual de muntatge que se subministra, no 

presenta cap complicació, està tot perfectament indicat per a evitar connexions errònies.  

 

Fig. 5.2.2-3: Connexions a la placa Ramps 1.4 

Font: www.reprap.org 

Resumint, l’Arduino® gestiona la informació que rep dels sensors, termistors (del capçal i 

de la base calenta) i finals de carrera per cada eix, i executa les comandes que té 

preguardades en una targeta de memòria SD en forma de senyals que envia als drivers de 

potència, els quals controlen els motors pas a pas dels eixos i l’extrusor, i també cap a les 

resistències que escalfen la base i l’extrusor. 

Mitjançant el microprogramari, l’Arduino® necessita dos pins digitals que enviaran els 

senyals STEP i DIR al driver de potència, en aquest cas el A4988®. El A4988® fa servir 

aquests senyals i 12 V per enviar senyals PWM a les bobines del motor pas a pas. 

http://www.reprap.org/
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L’amplada del pols dels senyals es pot controlar mitjançant el potenciòmetre que incorpora 

el xip integrat. 

 

Fig. 5.2.2-4: Connexions entre l’Arduino®, el driver A4988® i motor pas a pas. 

Font: www.reprap.org 

Un cop es té muntada la màquina, ja només queda posar-hi el vidre que fa de base i calibrar 

la màquina. És un procés lent per a una persona que no ha muntat mai cap màquina, però 

no presenta massa dificultats. Amb l’ajuda dels estris de centratge es deixen els eixos ben 

calibrats amb els tensors de les corretges i la planura de la base calenta amb 3 cargols. 

5.2.3. TFM: “Diseño de una cámara de calor para la impresión de materiales 

de velocidad de enfriamiento lenta” 

El projecte esmentat va ser la culminació dels estudis del màster CIME (Computer 

Integrated Manufacturing and Engineering) d’uns estudiants i va tenir com a fita investigar, 

dissenyar i desenvolupar un sistema de cambra calenta per a una màquina FDM. Aquesta 

cambra està proveïda d’un element calefactor i un de mesura per a controlar la temperatura. 

El sistema està dissenyat particularment per a un model de la màquina BCN 3D+, encara 

que el concepte es podria aplicar a altres tipus d’impressores. El disseny segueix la filosofia 

RepRap amb voluntat d’enriquir la comunitat i fa servir materials i procediments econòmics 

i accessibles. 

L’objectiu més resolutiu del projecte ha consistit a escalfar l’ambient a la temperatura 

òptima a què es modelen les peces d’ABS, i també es van proposar realitzar el mínim 

nombre de canvis a la impressora base. 

La solució final consisteix en una estructura de planxes de fusta folrades amb alumini amb 

ranures que permeten el moviment dels eixos x i y. Per a l’extrusió s’aplica un sistema Bowden 

que ha permès allunyar l’extrusor del carro del volum calent d’impressió (vegeu la fig. 5.2.3-

http://www.reprap.org/
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1). Aquesta millora evita l’escalfament excessiu de l’electrònica, la qual és especialment 

sensible a la calor i n’empitjora el funcionament.  

 

Fig. 5.2.3-1: Renderització de l’estructura de la cambra i el sistema Bowden 

Font: Document TFM CIME, Fundació Cim 

I finalment la font de calor consisteix en dues branques amb dues resistències d’1,5 ohms per 

a cadascuna. Les resistències van collades a les aletes d’un dissipador de CPU d’ordinador 

(vegeu la fig. 5.2.3-2). Ambdues branques reben voltatge d’una font d’alimentació de sortida 

a 12 V. 

 

Fig. 5.2.3-2: Renderització de la font de calor 

Font: Document TFM CIME, Fundació Cim 

Finalment el projecte de la cambra de calor dóna un seguit de pautes que cal tenir en compte 

[2] 

Els futurs dissenys de noves màquines haurien de tenir en compte els següents punts 

bàsics si incorporen una cambra calenta a la màquina: 

 Disseny de l’estructura preparada per a adaptar la cambra de manera que el 

conjunt quedi estètic i harmoniós. 
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 Impossibilitat d’incloure peces de PLA a l’interior de la cambra. 

 Necessitat de col·locar tots els components electrònics, com motors, PCB, 

drivers, entre d’altres, fora de la cambra. 

 Utilització d’un sistema Bowden per a l’extrusor. 

 Disseny d’una placa electrònica pròpia per a optimitzar el consum 

d’energia i possibilitar l’adaptació d’un doble extrusor o augmentar la 

temperatura de la cambra. 

De les recomanacions anteriors es tindrà especial consideració a no utilitzar PLA a l’interior 

de la cambra i a col·locar els elements electrònics fora. Queda en segon pla l’obtenció d’un 

producte estètic, ja que no és una prioritat per a un prototip. Per la mateixa raó queda fora del 

projecte el disseny d’una placa única, ja que es valora la versatilitat del microcontrolador 

Arduino®, que per a un prototip és una solució excel·lent. Finalment el sistema Bowden no té 

sentit, ja que no es treballa amb bobines termoplàstiques. 
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6. Experiments i resultats 

No podia faltar en el projecte una fase d’estudi pràctic del poliuretà. Les dades que s’han 

obtingut sempre estan relacionades amb la colada en motlle de silicona, i per aquest motiu 

s’ha fet evident una falta d’informació sobre dades que es consideren vitals per a aquest 

projecte, essencialment el pot life. Per a realitzar les proves s’ha optat per fer servir una 

alternativa a l’UPX® 8400, l’Urelast® 40SA, que tot i no tenir duresa variable (sinó duresa fixa 

de 40 Shore A), principalment perquè és més econòmic i de millor accés, ja que es pot 

comprar en botigues especialitzades. Tot seguit es descriu el material, el procediment i els 

resultats obtinguts. 

6.1. Material i equipament 

A continuació es detallen els elements amb els quals s’han realitzat els experiments, tant els 

de procediment com els de protecció. 

 Forn elèctric 1.600 W. 

 Termòmetre digital de vareta metàl·lica, suporta fins a 220 ˚C. 

 Poliuretà elastòmer bicomponent (A+B) Urelast® amb 40 Shore A de duresa. La 

proporció de la mescla ha de ser 100:50 (A:B). El component A conté poliol i el B 

l’enduridor, isocianat (vegeu la fig. 6.1-1). 

 

Fig. 6.1-1: Poliuretà elastòmer Urelast® bicomponent 

Font: Elaboració pròpia 

 Mitja mascareta sense manteniment 4251, del fabricant 3M (vegeu la fig. 6.1-2). El 

filtre que conté és del tipus FFA1P2 R D, eficaç contra vapors orgànics i partícules que 

es poden trobar en nombrosos sectors industrials. Seran útils fins que els filtres de 
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partícules s’obstrueixin, els filtres de gas se saturin o fins que passi un mes des del 

primer ús. 

 

Fig. 6.1-2: Mascareta per a partícules i vapors orgànics 3M 

Font: Elaboració pròpia. 

 Xeringues d’un sol ús de 5 ml 

 Guants de silicona o vinil 

6.2. Procediment experimental 

Per a realitzar experiments d’una manera eficaç és indispensable conèixer el sistema o procés 

i les variables d’entrada, i definir les variables de sortida que es volen analitzar. En el cas del 

projecte es vol avaluar l’efecte de la temperatura sobre el temps d’espera entre disposicions 

de capes. Es considera que s’ha arribat al temps mínim d’espera entre disposicions quan:  

2 · 𝑋𝑡𝑒ò𝑟𝑖𝑐𝑎 ≈ 𝑋𝑟𝑒𝑎𝑙 

On 𝑋𝑡𝑒ò𝑟𝑖𝑐𝑎 resulta de dividir el volum mínim de poliuretà sobre una superfície de 3 x 3 cm per 

tal que no hi apareguin clotets (efecte de la tensió superficial), entre l’àrea (900 mm2). A més, 

𝑋𝑟𝑒𝑎𝑙, 0 < 𝑋𝑟𝑒𝑎𝑙 ≤ 2 · 𝑋𝑡𝑒ò𝑟𝑖𝑐𝑎, és el valor mesurat de les dues capes un cop solidificades.  

Així, doncs, l’experiment constarà de tres sèries de proves, a 50, 60 i 70 ˚C, en les quals 

inicialment s’hi dipositaran diverses mostres d’una sola capa. Cadascuna de les mostres 

haurà de rebre una segona capa en un instant determinat. La hipòtesi formulada diu que les 

mesures de les proves a instants 𝑡 > 𝑡(2·𝑋𝑡𝑒ò𝑟𝑖𝑐𝑎≈𝑋𝑟𝑒𝑎𝑙) tendeixen a estabilitzar-se. 
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Fig. 6.2-1: Esquema de sistema i variables de l’experiment. 

Font: Elaboració pròpia.. 

6.3. Resultats 

A partit de l’experimentació s’ha estimat que 𝑋𝑡𝑒ò𝑟𝑖𝑐𝑎 = 0,55 mm.  

Tot seguit se’n mostren els resultats. És important comentar que en ser un procés íntegrament 

manual en ocasions el resultat es veu afectat per una mala disposició del líquid. De totes 

maneres el cas d’abocament excessiu no implica una dada d’alçada estrictament errònia, ja 

que s’hi ha afegit material excedent per omplir degudament la segona capa sobre la primera. 

També per la variabilitat de la temperatura, ja que s’ha estat obrint i tancant intermitentment 

un forn elèctric molt senzill en el qual només es pot ajustar la temperatura amb un 

comandament, que té una gran inèrcia tèrmica. 

 
Fig. 6.3-1: Fotografia de les mostres de poliuretà a 50, 60 i 70 ˚C. 

Font: Elaboració pròpia.. 
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Núm. 

Mostra 

Temps 2a capa 

[min.] 
Estat Alçada [mm] Consistència [1-10] 

50 ˚C 

1 - 1 capa 0,53 - 

2 22 2 capes 0,97 4 

3 31 2 capes 1,07 8 

4 38 2 capes 1,11 10 

60 ˚C 

1 11 2 capes 0,82 5 

2 16 2 capes 0,99 7 

3 19 2 capes 1,03 9 

4 26 2 capes 1.08 10 

70 ˚C 

1 4 2 capes 0,77 0 

2 10 2 capes 0,89 3 

3 14 2 capes 0,98 7 

4 18 2 capes 1,10 10 

5 24 2 capes 1.09 10 

Fig. 6.3-2: Taula de resultats per 50, 60 i 70 ˚C 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Fig. 6.3-3: Gràfic de les mesures d’alçada de capes a 50, 60 i 70 ˚C 

Font: Elaboració pròpia. 
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A la figura anterior, la fig. 6.3-3, es pot observar convergència de les mesures realitzades. Per 

a una temperatura de 70 ˚C el temps a què s’assoleix aquesta estabilització s’esdevé entorn 

del minut 17. D’aquesta manera es demostra que tant els temps del pot life com del gel life 

són insuficients per a caracteritzar el temps d’espera entre capa i capa, ja que a 70 ˚C els 

temps que es mostren a la fig. 6.3-4. 

Durant els experiments s’ha observat que el temps d’espera és més pròxim al working life que 

al pot life, ja que s’ha comprovat que el temps que tarda a tenir el doble de viscositat és 

insuficient per a abocar-hi una capa següent segons les dades de la fitxa tècnica 

representades en la fig. 6.3-4. 

 

Fig. 6.3-4: Taula de paràmetres característics de l’Urelast® 

Font: Jordi Sagristà, SL 
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7. Disseny conceptual i estudi d’alternatives 

7.1. Especificacions i requeriments tècnics 

A l’inici de tot projecte cal aclarir-ne les característiques tècniques, ja que d’altra banda poden 

no complir els seus objectius o no trobar el mercat desitjat, entre altres. Tot seguit es 

defineixen els requeriments. 

7.1.1. Especificacions del material 

 Requereix calor perquè els components químics esdevinguin un sol sòlid. 

Experimentalment s’ha trobat que 70 ˚C és la temperatura que permet una 

polimerització més ràpida i que manté un marge de temperatura de seguretat per evitar 

la degradació. 

 Cada capa de model 3D ha de ser llençada un cop passat un temps pròxim al working 

life i amb la quantitat exacta de fluid. 

 El poliuretà elastòmer és un producte d’alta adherència, per la qual cosa serà molt útil 

trobar una solució que en faciliti l’extracció. El desemmotllant emprat en la colada de 

poliuretà és una opció satisfactòria. 

 L’isocianat i el poliuretà líquid són tòxics i cal evitar l’exposició de les persones als seus 

vapors. 

 Per a fer fluir millor la barreja és important que el punt d’extrusió tingui una temperatura 

alta. 

 L’isocianat cristal·litza per sota dels 15 ˚C, per tant els retenidors de fluid haurien de 

tenir alguna font de calor pròpia o indirecta. 

7.1.2. Especificacions de la màquina 

 Estructura capaç de contenir un volum d’aire a 70 ˚C sense deteriorar-se. Seguint les 

recomanacions s’ha d’evitar utilitzar peces d’impressió 3D en PLA.  

 Subministrament elèctric suficient per a proporcionar la potència actual per al 

posicionament dels eixos, la base calenta i l’extrusor, i a més a més la necessària per 

a bombar els fluids i escalfar l’aire a 70 ˚C. 

 Sistema de ventilació per tal de tenir temperatura homogènia. 
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 Distribució dels subsistemes addicionals de tal manera que no hi hagi pes excessiu 

sobre cap carro dels 3 eixos. 

 Element de control del cabal dels components químics amb programari propi per tal 

d’aconseguir la proporció correcta dels elements químics per a cada duresa. 

 En comú amb els requisits del material, una estructura externa a la cambra per a 

emmagatzemar els fluids en les condicions idònies (temperatura superior a 15 ˚C per 

a evitar cristal·lització del poliuretà). 

 Panell de control per a visualitzar el valor desitjat de duresa i de la velocitat de les 

bombes. 

 Barrejador fàcil de netejar i que pugui permetre observar el poliuretà solidificat per a 

comprovar l’homogeneïtat de la barreja. 

 Cap dels efectes dels canvis realitzats no ha d’empitjorar el comportament dels 

elements que es conserven de la impressora original. 

7.2. Estudi d’alternatives 

L’esquema de funcions de la màquina (apartat 5 d’aquest projecte) és representatiu dels 

subsistemes dels quals la impressora hauria de disposar: sistema de bombament, sistema de 

barreja, sistema d’extrusió, sistema de calefacció i sistema de posicionament. 

Per a no modificar en excés el treball precedent de la cambra de calefacció s’ha decidit seguir 

amb el mateix mecanisme d’escalfament per resistències sobre dissipadors, deixant de banda 

altres mètodes més efectius (encara que menys fàcils de combinar amb la màquina) com 

l’escalfament per quadrícula de filferro incandescent. Tampoc no s’han estudiat les 

alternatives al sistema de posicionament actual, ja que aquest prové de múltiples redissenys 

a partir de l’experiència obtinguda per la Fundació Cim en el disseny d’impressores 3D. I 

finalment es considera que l’extrusió està complerta per la impulsió que proporciona el 

bombament i l’ús d’un broquet de petit diàmetre a l’extrem del sistema de barreja. 

7.2.1. Sistema de barreja dels components 

Actualment hi ha una gran varietat d’elements que poden ser considerats útils per a la barreja 

de l’UPX® 8400. Se’n poden diferenciar dos grans tipus: els filtres de barreja estàtics i les 

cambres de barreja activa. 
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7.2.1.1. Filtres de barreja estàtics 

Dins d’aquest primer subgrup es poden apreciar diferents tecnologies que comparteixen un 

mateix funcionament. Tenen una estructura interna dissenyada de manera que l’avanç dels 

fluids sigui tortuós i laberíntic, de manera que es força la barreja dels components. Així 

s’elimina l’actuador que faria moure l’agitador. A més, eliminar parts mòbils implica menys 

manteniment. 

 Barrejadors sacrificables de cola: aquesta solució és habitual per a coles bicomponent 

o per a resines epoxi amb el gran avantatge que garanteix l’ús d’un volum exacte. El 

control de la quantitat permet reduir al mínim els residus dels compostos cars. Aquesta 

tipologia de broquet consta d’una secció complexa formada per múltiples insercions 

de plàstic dins d’una closca externa, generalment transparent. Aquestes petites 

làmines entrecreuades provoquen que per cisalla amb el fluid viscós es faci la barreja. 

 

Fig. 7.2.1.1-1: Dibuix esquemàtic de la geometria del broquet sèrie ME. 

Font: Statomix 

 Broquet Linear Edge Melt Filter: en contrast amb el mètode de barreja anterior, que es 

basa en una estructura de geometria intricada, aquest broquet és més simple (vegeu 

la fig. 7.2.1.1-2). Per aquest motiu facilita la neteja i redueix la possibilitat d’obstrucció 

del fluid. La barreja es produeix per les regions d’alt esforç de cisalla que pateix el fluid 

situades entre la carcassa i el bloc interior. 

El disseny del filtre es compon de ranures longitudinals seguint la circumferència 

perimetral, la meitat de les quals estan obertes per un extrem i l’altra meitat per l’extrem 

oposat. Les cares perifèriques del bloc central tenen un diàmetre lleugerament més 

petit que el de la carcassa per a permetre el flux del fluid des dels canals d’entrada fins 

als canals de sortida (vegeu la fig. 7.2.1.1-3). L’espai lliure entre la carcassa i el filtre 

es podria minimitzar per millorar l’eficàcia del filtre, ja que s’augmenten els esforços 

de cisalla; malauradament a canvi augmenta la pèrdua de pressió. 
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Fig. 7.2.1.1-2 (Esquerra): Broquet “Linear Edge Filter”. Fig. 7.2.1.1-3 (Dreta): Secció de mecanisme 

amb broquet “Linear Edge Filter” 

Font: Plastic Process Equipment, Inc. 

 Barrejador estàtic GXR®: el funcionament és molt similar al del broquet sacrificable 

amb la diferència que l’estructura interna de petites làmines no és un element 

continu sinó que es compon de discos metàl·lics acoblats l’un rere l’altre dins d’un 

tub o allotjament cilíndric. En aquest sentit es pot regular el grau d’homogeneïtat 

afegint-hi discos o traient-ne, el nombre estàndard és 8. Amb una modesta caiguda 

de pressió es pot obtenir un elevat grau de barreja. A més, a causa de la construcció 

monolítica de l’entramat, aquesta té una gran robustesa. Habitualment s’usen en 

l’emmotllament per injecció o per a l’extrusió de plàstic, encara que també per al 

processament de polímers viscosos a alta i baixa temperatura, com per exemple 

gomes de silicona líquida (LSR), adhesius, poliuretans, etc. 

 

Fig. 7.2.1.1-4: Diferència de barreja entre tub llis i l’element de barreja estàtica GXR® 

Font: Butlletí del producte GXR-2.1, stamixco. 

7.2.1.2. Cambra de barreja activa 

En essència està constituïda per una o diverses parts que componen el bloc amb canals 

d’entrada i sortida i de geometria tal que creen un espai (generalment cilíndric) on arriben tots 

els materials de la barreja, i una part mòbil que fa possible que aquests es barregin en el 
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transcurs de la seva trajectòria per la cambra. En el món RepRap l’ús d’aquesta tècnica està 

poc implantada i fins al moment s’ha utilitzat per a barrejar dos colors satisfactòriament, com 

en el cas del projecte de James Corbett [3]. 

 

Fig. 7.2.1.2-1: Barrejador actiu de James Corbett 

Font: RepRap Colour Mixing Mixing Project, James Corbett 

7.2.1.3. Comparativa 

 Barreja passiva Barreja activa 

 
Broquet sacrificabe 

de cola 
Linear Edge 
Melt Filter 

Barrejador estàtic 
GXR 

Cambra amb eix 
rotatiu 

Durabilitat Baixa Alta Mitjana - Alta Alta 

Control del grau de 
barreja 

Nul Nul Limitat Controlable 

Complexitat 
geomètrica dels 

components 
Alta Alta Alta Mitja 

Simplicitat neteja Substitució Alta Mitjana Alta 

Complexitat de 
disseny 

Baixa Alta Mitjana Alta 

Manteniment Substitució Baix Mitjà Mitjà 

Flexibilitat 
constructiva 

Nul·la Baixa Nul·la Alta 

Possibilitat de 
control tèrmic 

Nul·la Mitjana Mitjana Alta 

Disponibilitat Alta Baixa Baixa Alta 

Preu Baix Alt Alt Mitjà 

Fig. 7.2.1.3-1: Taula comparativa de tecnologies de barreja 

Font: Elaboració pròpia. 
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7.2.2. Sistema de bombament 

A l’inici del projecte es va fer una visita a Dotest, SL, empresa especialitzada en la venda i 

distribució de dispensadors automàtics i semiautomàtics per a la indústria farmacèutica i 

química, per tal de veure les diferents opcions de bombament de fluids. Per al tipus d’aplicació 

ens va facilitar informació sobre tres solucions destacables: xeringues pneumàtiques, bombes 

peristàltiques i bombes de cavitats progressives.  

7.2.2.1. Xeringa pneumàtica 

El principi de funcionament d’aquest tipus de dispensador consisteix a generar aire a pressió 

per mitjà d’un compressor. L’aire incideix en l’èmbol de la xeringa i de la mateixa manera 

exerceix pressió en el contingut d’aquesta fins que el fluid és conduït fins a l’agulla o broquet. 

 

Fig. 7.2.2.1-1: Dosificador monocomponent JB113 

Font: Dotest, SL 

Aquests sistemes habitualment incorporen la possibilitat de regular la pressió de l’aire i alguns 

inclouen sistema de succió per a evitar el degoteig dels líquids de baixa viscositat. El sistema 

respon a cada senyal rebut per un polsador, de pedal o manual, dosificant a cada període de 

temps preestablert al temporitzador.  

Els dispensador automàtics tenen un disseny versàtil i per tant són adequats per a fluids de 

tota  mena i una àmplia varietat d’aplicacions de dispensació, des de microdeposicions de 

resines en el camp de l’electrònica fins a emplenament de quantitats raonables per a l’industria 

química i farmacèutica. 

7.2.2.2. Bombes peristàltiques 

Les bombes peristàltiques funcionen gràcies a crear volums tancats dins un conducte flexible 

i desplaçar-los d’un extrem a l’altre; per tant, es tracta d’una bomba volumètrica. 
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Fig. 7.2.2.2-1: Esquema de funcionament de la bomba peristàltica 

Font: PMD corp. 

Les parts de la bomba peristàltica són el rotor, els corrons (o sabates), el tub i el suport. La 

funció del rotor és moure els corrons sobre el tub. Els corrons o sabates són els elements 

que pressionen el tub sense arrossegar-lo i que en moure’s per la seva superfície fan 

desplaçar el fluid. Habitualment en el cas dels corrons el moviment per sobre el tub es fa 

per rodolament i en el cas de sabates, per lliscament. El tub s’encarrega de conduir el fluid 

per dins de la bomba i formar les parets de les cavitats per on el fluid és desplaçat. 

Finalment el suport és l’element estructural que limita el moviment i volum del tub. 

Es poden observar certes característiques que varien segons el disseny de la bomba, com 

la centralitat del rotor. Si el rotor està descentrat, permet variar la deformació o pressió 

sobre el tub de manera progressiva durant tota la revolució d’un corró. A més, hi ha 

diferència en el funcionament segons si la unió rotor-corró és fixa o elàsticament accionada. 

Una unió fixa és molt més simple però la vida del tub es redueix. En canvi amb una unió 

elàstica es té control sobre la pressió del tub i no sobre la deformació. 

Amb aquest sistema no hi ha cap punt de contacte entre el mecanisme i el fluid a bombar. 

Així, una part del sistema és molt més fàcil de mantenir net i en condicions òptimes, aquest 

és un punt molt important en tractar amb productes químics que polimeritzen. Amb 

aquestes bombes l’ús d’una vàlvula antiretorn o similar és innecessari. Encara millor és la 

seva capacitat per a bombar en direcció contrària fent retrocedir el fluid per reduir el 

degoteig en pausar la impressió. El seu cabal en condicions normals no és absolutament 

constant sinó que varia amb una freqüència igual a la velocitat del motor pel nombre de 

corrons de la bomba, i això implica que el flux sigui polsant. 

7.2.2.3. Bombes de cavitats progressives 

El mecanisme està format per un eix helicoïdal que es mou dins d’un forat també helicoïdal. 

L’eix no gira sobre el seu eix central sinó que traça un recorregut excèntric per tal de generar 

diferents cavitats tancades que avancen com en una rosca. Com que les cavitats estan 

tancades, la bomba és una bomba volumètrica. 
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Fig. 7.2.2.3-1: Bomba de cavitats progressives 

Font: FlowRox, SL 

Les dues parts essencials que fan possible el bombament són el rotor i l’estator. El rotor és 

un eix motriu helicoïdal que gràcies a la seva geometria i el moviment excèntric genera cavitats 

plenes de fluid dins l’estator. I l’estator és l’estructura fixa que fa de límit extern de les cavitats. 

 

Fig. 7.2.2.3-2: Eix, contorn interior de la carcassa i cavitat generades 

Font: FlowRox, SL 

Tot seguit es detallen algunes de les característiques significatives de les bombes de cavitats 

progressives. De la mateixa manera que amb les bombes peristàltiques, amb aquestes 

bombes l’ús d’una vàlvula antiretorn o similar és innecessari. Té bona capacitat per a bombar 

en direcció contrària, fent retrocedir el fluid, ja que la construcció és simètrica, cosa que evitaria 

el degoteig residual en frenar la bomba. A més a més, el seu cabal en condicions normals no 

és absolutament constant, sinó que varia. Però en comparació amb altres bombes és molt 

més constant del que sembla, i amb un disseny estudiat de les hèlixs es pot reduir al mínim. 

La lubricació de la bomba és efectuada pel mateix fluid bombat, de manera que bombar en 

sec pot ser molt problemàtic. Finalment, a causa de la seva simplicitat de construcció, és molt 

senzill posar un escalfador o refredador a l’exterior de la bomba i que afecti la part on la bomba 

i el fluid estan en contacte. 
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7.2.2.4. Comparativa 

 Xeringa (d’1 a 100 ml) 
Bomba peristàltica amb 

corrons d’una etapa 
Bomba de cavitats 

progressives 

Pressió màxima 
<25 ml → 14 bar 

≥25 ml → 7 bar 

Max ≈ 12 bar (se’n han 
trobat de 8.6 bar) 

De 2 a 6 bar per cavitat 
completa (se’n han 
trobat de 48 bar) 

Necessitat de vàlvules 
NO (per a una impressió no 

contínua) 
NO NO 

Regularitat del cabal Molt bo Dolent Mitjà 

Acoblament mecànic a 
un motor elèctric 

normal 
Cadena cinemàtica llarga 

Cadena cinemàtica curta i 
simple 

Cadena cinemàtica 
curta però amb un enllaç 

complex 

Simplicitat neteja Normal Molt senzill Complicada 

Màxima espessor del 
fluid bombat 

Alta Alta Molt alta 

Manteniment De baix a mitjà Baix De mitjà a alt 

Control tèrmic de la 
bomba 

Fàcil Complex Fàcil 

Estanquitat Mitjana Alta Baixa 

Aïllament entre el fluid 
i la bomba 

Mitjà Alt Baix 

Complexitat de 
disseny 

Baixa Mitjana Alta 

Complexitat 
geomètrica dels 

components 
Baixa Mitjà Alta 

Compatibilitat dels 
materials per a fer la 

bomba 
Baixa Alta Mitjana 

Parts no imprimibles Juntes Tub Mínim juntes 

Simplicitat en l’inici 
del funcionament 

Complex (emplenar la xeringa 
i treure’n tot l’aire) 

Fàcil (ben instal·lada 
només cal engegar-la i 

esperar) 

Mitjà (cal engegar-la 
lentament i evitar treball 

en sec) 

Disponibilitat Mitjana Alta Baixa 

Preu Alt Baix Molt alt 

Fig. 7.2.2.4-1: Taula comparativa de tecnologies de bombament 

Font: Elaboració pròpia. 
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8. Disseny de detall 

8.1. Disseny 

En aquest document es descriuran i justificaran els dissenys finalment adoptats per a 

cadascun dels subsistemes de la màquina. Per a observar l’evolució cronològica que ha 

comportat el disseny cal consultar l’apartat C, “Desenvolupament del prototip”, de l’Annex 

d’aquest projecte. 

8.1.1. Cambra de calor 

L’objectiu que els estudiants de màster es van plantejar per a la cambra era arribar a la 

temperatura òptima de treball de l’ABS, que ronda els 70 ˚C, tot i això no van aconseguir el 

seu propòsit, ja que la temperatura en realitat s’estabilitzava als 46 ˚C. Per a tornar a assolir 

el propòsit d’obtenir fins a 70 ˚C hi ha dues vies: suposar que la potència aportada és suficient 

i intentar minimitzar les fuites d’aire calent a l’exterior, o augmentar la potència aportada al 

sistema. Primerament es va intentar la primera via, tapant amb cinta aïllant tèrmica, cinta 

kapton®, les zones de les obertures que no eren funcionals i que segurament permetien la 

sortida d’aire calent; això inclou escletxes no dissenyades i obertures de mida excessiva. El 

resultat obtingut no va ser significatiu i es va posar èmfasi a augmentar la potència de la 

cambra. 

La potència necessària segons càlculs teòrics va ser de 𝑃 = 191,28 𝑊. 

Cal tenir en compte que aquest valor és ideal i per tant el valor real de la potència aportada 

haurà de ser més elevat que el trobat anteriorment. Tot seguit es presenta el consum real 

aportat a la cambra en la fig. 8.1.1-1. 

 Element calorífic 
Potència 

màxima 

Intensitat 

mesurada 
Unitats Potència real 

Font 1 Resistència 6,8 ohms 22 W 1,76 A 1 21.2 W 

Font 2 

Resistències 1,5 ohms 25 W 4 A 4 96 W 

Resistències 2,2 ohms 25 W 2,73 A 4 65,6 W 

Font 3 Heatbed 2 ohms 72 W 5,8 A 1 69,6 W 

Fig. 8.1.1-1: Taula de potències reals de les fonts de calor 

Font: Elaboració pròpia. 

𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 252,4 𝑊 



Pàg. 54  Memòria 

 

Aportar més potència de la requerida teòricament en cap cas és un problema, ja que el control 

de la temperatura obeeix el senyal d’un termistor situat al volum d’impressió que en cas 

d’obtenir una lectura superior a 70 ˚C deixaria de subministrar corrent a les fonts 1 i 3 (hot end 

de l’extrusor i heatbed). 

La primera font de calor consisteix en un bloc dissipador mecanitzat. Al bloc s’hi han realitzat 

dos trepats, un amb una broca de 8 mm i l’altre amb una de 4,20 mm per a després caragolar 

i deixar una rosca de M5. Al forat de 8 s’hi ha col·locat la resistència del hot end de l’extrusor 

de la màquina original i la rosca de 5 ha servit per a fixar la resistència amb un caragol M5 

que fa les funcions de presoner. S’ha aprofitat també el caragol per a collar el dissipador a 

una estructura de suport de xapa fina. S’ha instal·lat al fons de la cambra un ventilador recolzat 

sobre un suport d’ABS dissenyat per a deixar fluir l’aire d’una manera eficient. La col·locació 

d’aquests elements fa possible que l’aire sigui projectat cap a les aletes del dissipador, 

absorbeixi calor i incideixi directament sobre la base d’impressió (vegeu la fig. 8.1.1-2). 

 

Fig. 8.1.1-2: Primera font de calor composta per resistència, dissipador i ventilador. 

Font: Elaboració pròpia. 

La segona font de calor consisteix en quatre branques cadascuna amb dues resistències. Per 

disponibilitat, quatre de les resistències són d’1,5 ohms (les mateixes del projecte de fi de 

màster) i les altres quatre són de 2,2 ohms. En paral·lel es tenen dos ventiladors per a facilitar 

l’absorció de la calor. Tot el muntatge està connectat a una font d’alimentació de 300 W. 
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Fig. 8.1.1-3: Esquema de la configuració final de la segona font de calor. 

Font: Elaboració pròpia amb programari ProfiCAD 

Tot i que l’ús de les resistències es manté, ja no estan collades de quatre en quatre sobre els 

dissipadors de CPU (vegeu la fig. 8.1.1-4). En canvi s’han collat entre dos dissipadors, dels 

quals una de les cares és plana i la cara oposada conté aletes. Per a subjectar les resistències 

sobre un dels dos dissipadors s’han mecanitzat vuit forats roscats de mètrica 3, prèviament 

perforats amb un diàmetre de 2,5 mm, i collat amb cargols cilíndrics i femelles M3. L’altre 

dissipador manté contacte amb la cara plana lliure de les resistències per la pressió que hi 

exerceix un caragol de mètrica 5 provinent de l’altra placa dissipadora. Les connexions s’han 

realitzat amb cable de 2,5 mm amb recobriment de silicona, que és idoni per a altes 

temperatures. 

 

Fig. 8.1.1-4: Bloc dissipador amb resistències de 2,2 ohms. 

Font: Elaboració pròpia. 

Seguint amb la metodologia anterior, s’han instal·lat dos ventiladors en els seus suports d’ABS 

respectius i orientats de manera que el flux d’aire incideixi amb un cert angle sobre les aletes. 

Addicionalment s’ha imprès amb ABS una peça prismàtica que té per objectiu desviar el flux 

d’aire ja calent sobre la base. A la fig. 8.1.1-5 se’n pot veure el resultat. 
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Fig. 8.1.1-5: Sistema de ventilació de la segona font de calor. 

Font: Elaboració pròpia.. 

La tercera font de calor no és més que el heatbed de la impressora, sense cap canvi a tenir 

en compte. Totes tres fonts funcionant alhora han aconseguit escalfar, i mantenir, la cambra 

a 69 ˚C. 

 

Fig. 8.1.1-6: Display de la impressora mostrant la lectura del termistor de 69 ˚C. 

Font: Elaboració pròpia. 

8.1.2. Cambra barrejadora 

El disseny per al qual s’ha iniciat es basa en una cambra de barreja activa. La gran fita d’aquest 

projecte és observar les conseqüències d’usar un poliuretà elastomèric per a una aplicació 

fins ara no provada. Per a poder veure com es produeix la solidificació dins la cambra aquesta 

s’ha dissenyat partida en quatre quarts idèntics entre ells i fàcils de desmuntar (vegeu la fig. 

8.1.2-1). Les quatre entrades de material estan pensades per als components A, B, C i la 

quarta per al dissolvent, encara que aquest últim cas no s’ha implementat. 

Cadascuna de les quatre peces són idèntiques i es collen entre si amb cargols M4, passant 

per un forat de 4,2 mm i encaixant finalment amb un altre quart en una rosca d’idèntica mètrica 
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(vegeu la fig. 8.1.2-2). A més, s’hi han fet forats llisos de 2 mm per a posar passadors de 

centrament a les cares de contacte amb els altres quarts de cambra.  

 

Fig. 8.1.2-1 (esquerra i centre): Vistes isomètriques d’un quart de cambra barrejadora. 

Fig. 8.1.2-2 (dreta): Secció de les unions caragolades. 

Font: Elaboració pròpia amb programari SolidWorks 

En tenir contacte amb els tècnics del taller s’ha recopilat una sèrie de consells i correccions 

per tal de fer possible i més senzilla la fabricació, que es fa amb alumini. Les indicacions són 

imprescindibles per a un bon disseny per a la manufactura (DFM). Principalment els canvis 

efectuats han estat l’eliminació de xamfrans no funcionals i l’addició d’arrodoniments per a 

facilitar l’avanç de les eines de tall. El resultat es pot observar a les fig. 8.1.2-3 i 8.1.2-4. 

 

Fig. 8.1.2-3 (esquerra): Vista isomètrica post DFM. 

Fig. 8.1.2-4 (dreta): Dues meitats de cambra acoblades. 

Font: Elaboració pròpia amb programari SolidWork 

L’eix en la zona en contacte amb els fluids és de secció quadrada i la distància entre vèrtexs 

oposats és de 5 mm, coincidint amb el diàmetre. Per a fer una simplificació del que passa a la 

cambra de barreja es poden considerar les cavitats que queden entre un prisma rectangular 
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(eix) i un cilindre (cambra) de diàmetre igual a la distància entre els vèrtexs més oposats com 

a volums de control independents. Cada volum de control rep flux de forma polsant de les 4 

entrades de la cambra a mesura que avança l’eix en la seva rotació, en aquest eix es produeix 

la barreja dels 3 components de l’UPX 8400, a l’extrem es barregen els continguts dels 4 

volums de control en un de sol per a finalment ser extrudit pel broquet. 

L’extrem superior ha estat mecanitzat per tal de: 

 Allotjar l’eix de motor: S’ha buidat l’espai necessari per a encabir-hi amb certa folgança 

l’eix del motor pas a pas NEMA® 17, de diàmetre 5 mm. L’espai consisteix en un 

cilindre de diàmetre 5,1 mm per 16 mm de profunditat. S’ha realitzat l’aixamfranament 

de l’extrem per a facilitar la introducció de l’eix motor. 

 Inserir un presoner: perquè no hi hagi lliscament en la transmissió del moviment de 

l’eix del motor a l’eix barrejador s’ha realitzat un forat roscat passant on anirà el 

presoner d’M2, que farà pressió sobre la cara plana de l’eix del motor. 

 

Fig. 8.1.2-5: Vistes isomètriques d’un quart de cambra barrejadora i secció dels volums de barreja. 

Font: Elaboració pròpia amb programari SolidWorks 

L’eix ha estat fabricat amb acer 235, com es veu a la fig. 8.1.2-6. L’eix encaixa sense 

interferència però sense lliscament en el rodament radial 625 zz de diàmetre exterior 16 mm, 

diàmetre interior 5 mm i altura 5 mm (de la marca SNR®) que alhora està encaixat amb 

interferència a la cambra de barreja. Les fuites de fluid cap a l’extrem superior de l’eix s’eviten 

mitjançant un retenidor 5 x 15 x 6 TC – NBR. Aquest retenidor té doble llavi, molla toroïdal i 
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està fabricat amb goma de nitril butadiè que treballa satisfactòriament a la temperatura de 70 

˚C (vegeu la fig. 8.1.2-7) 

 

Fig. 8.1.2-6: Detall del rodament i retenidor concèntrics a l’eix barrejador. 

Font: Elaboració pròpia  amb programari SolidWorks 

 

Fig. 8.1.2-7: Gràfic dels rangs de temperatura de treball de diferents materials per retenidors. 

Font: Nak, SL 

El carro de l’eix x (de l’extrusor) ha patit poques modificacions, l’única ha estat la mecanització 

de la plaqueta horitzontal sobre la qual anteriorment es collava l’extrusor de filament (vegeu 

la fig. 8.1.2-8). Ara, però, s’han realitzat un seguit de forats, roscats i aixamfranats per tal de 

poder collar el motor que acciona l’eix barrejador i la xapa plegada que subjecta la cambra de 

barreja. Aquesta xapa de 2 mm de gruix ha estat tallada amb làser i plegada per dos eixos 

principals per a donar-hi forma d’U i té unes pestanyes plegades que serveixen per a poder 

collar la xapa a la placa anterior (vegeu la fig. 8.1.2-9). 
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Fig. 8.1.2-8 (esquerra): Plaqueta del capçal. 

Fig. 8.1.2-9 (dreta): Planxa plegada de suport. 

Font: Elaboració pròpia amb programari SolidWorks 

El broquet està inspirat en els de l’actual broquet de la BCN 3D+ amb totes les mides i 

consideracions pertinents i mecanitzat amb llautó. Respecte a la connexió entre la cambra i 

els tubs dels fluids s’han triat uns ràcords en forma d’L orientables de mascle cilíndric M5 amb 

junta tòrica (referència: 50116 4 M5). 

 

Fig. 8.1.2-10: Vistes isomètriques de l’acoblament complet. 

Font: Programari SolidWorks i fotografia pròpia 
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8.1.3. Sistema de bombament dels fluids 

Pel que fa al sistema de bombament, l’equació de Darcy-Weisbach per a calcular la pèrdua 

de càrrega ℎ en funció del cabal, que es mostra a l’eq. 8.1.3-1, ens permet determinar quina 

és la potència necessària per a cada motor. Per a fer aquest càlcul s’ha consultat l’àbac de 

Moody tenint el nombre de Reynols i rugositat per a cada tram i matèria per a obtenir el valor 

𝑓. Per a veure el desenvolupament dels càlculs podeu consultar a l’Annex l’apartat B.1. 

ℎ = 0,0826 · 𝑓 · 𝐿 ·
𝑄2

𝐷5 (Eq. 8.1.3-1) 

L’altura a què estan ubicats els dipòsits proporciona una energia potencial suficient per a 

contrarestar les pèrdues de càrrega. En tot cas la funció principal de les bombes en aquest 

cas no és tant aportar-hi potència sinó regular-ne el cabal. L’única energia que vencen és la 

gravitatòria, del punt del dipòsit al punt més alt del circuit (a 10 mm aproximadament), i les 

forces de fricció del tram de tub corresponent. 

𝑃𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎 = 𝜌 · 𝑔 · 𝑄 · (𝐻𝑚à𝑥 + ℎ𝑑𝑖𝑝−𝑏𝑜𝑚𝑏.) (Eq. 8.1.3-2) 

La potència màxima necessària ha estat 1 · 10−5 𝑊 

Les bombes peristàltiques triades han estat les 200.SM.016 de Williamson Manufacturing 

Company Ltd. Aquest model incorpora un motor pas a pas molt comú de 200 passos de 

característiques molt similars a les dels motors que es fan servir per a posicionar els eixos i 

l’extrusor, a excepció del diàmetre de l’eix, que en comptes de 5 mm és de 3 mm. Per tant, no 

ha calgut comprar l’opció de bomba peristàltica més motor amb driver de potència, ja que en 

ser un tipus de motor amb el qual s’ha treballat molt, ja es disposa de gran coneixement sobre 

drivers comercials més econòmics i de bones prestacions. 

Tot seguir se’n poden veure les característiques (vegeu la fig. 8.1.3-1) i la corba revolucions-

parell motor en oz-in (vegeu la fig. 8.1.3-2). 

Parell sostingut 48 N·cm 

Angle/pas 1.8 deg 

Inèrcia del rotor 82 g/cm2 

Pes 0,42 kg 

Rang operatiu de 

temperatures 
0 a 85 °C 

Fig. 8.1.3-1: Taula de característiques del motor pas a pas. 

Font: Williamson manufacturing Company Ltd. 
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Fig. 8.1.3-2: Gràfic velocitat – parell motor. 

Font: Williamson manufacturing Company Ltd. 

Tal com es pot observar en la fig. 8.1.3-3 el model triat té corrons en comptes de sabates. La 

unió rotor-corró és fixa, no elàstica, desavantatge que s’ha acceptat a canvi del baix cost de 

la bomba. Disposa de dos cargols que subjecta les dues meitats de la carcassa de la bomba 

i permet fixar la bomba a una planxa.  

 
Fig. 8.1.3-3: Imatge de la bomba peristàltica triada. 

Font: Elaboració pròpia. 

Per tal de trobar els règims de gir a les que treballarien els motors de les bombes s’ha tingut 

en compte el cabal per cada component i els valor 0,2 ml/rev. de la bomba que es troba al 

catàleg (vegeu la fig. 8.1.3-4). 
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Shore 

A 
Q (A) Q (B) Q ( C) 𝒎𝒊𝒏−𝟏 (A) 𝒎𝒊𝒏−𝟏 (B) 𝒎𝒊𝒏−𝟏 (C) 

95 3,33 2,95 0 1,00 0,89 0,00 

85 2,64 2,32 1,32 0,79 0,70 0,40 

80 2,2 1,88 2,2 0,66 0,56 0,66 

70 1,88 1,63 2,76 0,56 0,49 0,83 

65 1,63 1,44 3,27 0,49 0,43 0,98 

60 1,32 1,13 3,89 0,40 0,34 1,17 

50 1,07 0,94 4,27 0,32 0,28 1,28 

40 0,94 0,82 4,58 0,28 0,25 1,37 

35 0,82 0,69 4,77 0,25 0,21 1,43 

30 0,69 0,63 4,96 0,21 0,19 1,49 

Fig. 8.1.3-4: Taula d’obtenció del règim de gir de les bombes. 

Font: Elaboració pròpia. 

El rang de velocitats a què treballen els motors va de 0 a 1,49 𝑚𝑖𝑛−1, i per tant el parell 

subministrat és d’aproximadament 64 oz-in, que equival a 45,9 N·cm.  

La potència aportada pel motor es calcula tal com s’indica a l’Eq. 8.1.3-3: 

𝑃 = Γ · 𝜔  (Eq. 8.1.3-3) 

𝑃 = 0,459 · 0,156 = 0,0716 𝑊 

S’ha dissenyat una estructura que aprofita parts dels antics suports de bobines per tal de ser 

col·locat d’igual manera sobre els perfils extrudits superiors de la BCN 3D+. Com que en 

aquest cas no s’ha suposat que l’estructura hagi de suportar altes temperatures, la fabricació 

s’ha realitzat amb 3D i PLA. El disseny de l’estructura està íntegrament composta per làmines 

planes acoblables entre elles, tal com es pot apreciar a la fig. 8.1.3-5. 
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Fig. 8.1.3-5: Fotografia del conjunt del sistema de bombament. 

Font: Elaboració pròpia. 

8.1.4. Electrònica 

Es manté l’ús dels 3 drivers per als moviments dels 3 eixos i dels corresponents finals de 

carrera. Malauradament, l’interès d’aïllar l’electrònica de la zona calefactada ha fet que el carro 

de l’eix x no pugui fer contacte amb el seu respectiu final de carrera, ja que topa amb una 

paret de la cambra de calor. Això ha provocat que s’instal·lés el final de carrera sobre una de 

les guies de l’eix x mitjançant una peça d’impressió 3D que fa de pinça tal com es mostra en 

la fig. 8.1.4-1. El driver per a l’extrusor ara es fa servir per al moviment de l’eix barrejador, així 

com la resistència del hot end anirà a parar a un dissipador (com ja s’ha comentat dins l’apartat 

de cambra de calor), ubicat al fons de la cambra calefactora, i el termistor se situarà en un 

punt pròxim al capçal i a l’aire. 

 

Fig. 8.1.4-1: Final de carrera recol·locat. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Tal com ja s’ha comentat, el nucli de processament de dades de la impressora BCN3D+ és 

un Arduino Mega 2560, que duu un microcontrolador ATMEGA 25600. Aquest, conjuntament 

amb la shield Ramps 1.4, no són suficients per a controlar 4 motors pas a pas de les bombes 

peristàltiques de manera independent.  

El disseny definitiu del sistema independent electrònic consta d’un Arduino Mega 2560, que 

té una capacitat excessiva i l’única raó per la qual ha estat incorporat al projecte és la 

disponibilitat immediata, un display de 16 caràcters per fila i dues files, dos polsadors 

connectats en forma pull-down a l’Arduino, tres drivers de potència TB 6560 i, finalment, els 

tres motors pas a pas respectius. 

 

Fig. 8.1.4-2: Disseny de la electrònica reguladora del cabal. 

Font: Elaboració pròpia amb programari Proteus 8 

El funcionament de l’electrònica és el següent: l’usuari selecciona mitjançant els polsadors la 

duresa desitjada de la peça, la qual es mostra pel display instantàniament tan bon punt 

l’Arduino ha recalculat les velocitats noves a què han de girar les bombes peristàltiques (valor 

que també es visualitza pel display). Com ja s’ha comentat, l’Arduino necessita dos pins 

digitals que enviaran els senyals STEP i DIR als drivers de potència. Per a poder controlar la 

velocitat dels motors, cal usar les llibreries AccelStepper.h. Finalment els drivers regulen la 

forma i l’amperatge del senyal de corrent que subministren als motors pas a pas. Els 12 V que 

requereixen els motors han estat proporcionats per la font d’alimentació auxiliar que ja fa 

possible el subministrament de potència de la segona font de calor. 
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Fig. 8.1.4-3: Driver de potència TB 6560 per a l’ús de motors pas a pas. 

Font: Polida Electrical HK Limited 

El driver TB 6560 permet regular diversos paràmetres mitjançant l’estat ON/OFF de 9 botons. 

D’aquest ventall de configuracions la usada és la que aporta 0,8A de sortida per cada bobina 

del motor (SW1: OFF, SW2: ON, SW3: OFF i s1: ON) i els botons s3 i s4 en estat OFF, ja que 

s’ha ignorat l’ús de microstepping pel fet de no utilitzar els motors per a una aplicació de més 

precisió de la que ja garanteix els 200 passos del motor. 

 

Fig. 8.1.4-4: Taules de configuracions del driver TB 6560. 

Font: Polida Electrical HK Limited 

Finalment a la fig. 8.1.4-5 es mostra el conjunt dels elements descrits anteriorment 

completament instal·lats a la impressora. 
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Fig. 8.1.4-5: Conjunt de l’electrònica integrada a la màquina. 

Font: Elaboració pròpia. 

8.2. Programació 

Per tal de poder emprar la màquina actual aprofitant el microprogramari de la BCN 3D+, que 

alhora és una adaptació del Marlin, famós en el món RepRap. Marlin al seu torn està basat 

en Sprinter i Grbl, els quals són microprogramaris per a usar la shield Ramps (Arduino Mega) 

per posicionament de 3 eixos, ús d’extrusor i llit calent, i l’ús de vanilla (Arduino Uno/ 

Duemillanove) per a controlar la màquina CNC, molt senzilla respectivament. 

El primer dels passos és modificar la temperatura mínima d’extrusió. Aquest valor està 

plantejat per a impedir l’ús de l’extrusor mentre no estigui a 150 ˚C. Així, doncs, com que la 

maquinària de treball no ha de fondre plàstic, i alhora es fa servir el senyal de l’antic motor 

extrusor per a moure l’eix barrejador, s’ha modificat el valor anterior de 150 del paràmetre 

EXTRUDE_MINTEMP per 20 a la pestanya Configuration.h tal com es mostra a la fig. 8.2-1. 

 

Fig. 8.2-1: Fragment modificat del microprogramari BCN3D_v3_0_2x01. 

Font: Elaboració pròpia. 

El pas següent ha estat crear un microprogramari propi per a l’electrònica de control de les 

bombes. A partir de la taula obtinguda de les revolucions dels motors s’obtenen les 
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gràfiques que faran possible la programació del microprogramari. Per cada corba duresa-

𝑚𝑖𝑛−1 es genera una funció polinòmica d’ordre 2 que permetrà obtenir en cada moment 

velocitats necessàries per a cada consigna de duresa introduïda pel panell d’usuari. El 

panell de control consisteix en un display que mostra la duresa i les velocitats dels 3 

components, i 2 botons per a poder augmentar o disminuir el valor de la duresa. 
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Fig. 8.2-2: Gràfiques de les corbes duresa – 𝑚𝑖𝑛−1. 

Font: Elaboració pròpia. 

Tot seguit, en la fig. 8.2-3, es mostra la implementació de les funcions de velocitat en el 

codi del sistema independent de bombament. 

 

Fig. 8.2-3: Fragment del codi que defineix les velocitats de les bombes 

Font: Elaboració pròpia. 

 

 

 

8.3. Disseny final 

Finalment, i per tancar l’apartat de disseny, es mostra la integració completa dels subsistemes 

anteriors, que ja han estat descrits amb detall (vegeu la fig. 8.3-1). 
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Fig. 8.3-1: Prototip totalment acoblat. 

Font: Elaboració pròpia. 
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9. Proves amb el prototip 

Un cop muntada l’electrònica, la cambra barrejadora sobre el carro de l’eix x, les fonts de 

calor finalment operatives i enllestit el microprogramari per al control de 3 bombes, la 

primera prova que s’ha realitzat ha consistit a bombar aigua fins a l’extrusor per a veure les 

fuites que s’hi provocaven. Ràpidament s’ha comprovat que el cabal de sortida pel nozzle 

no era el desitjat, ja que es podien veure zones mullades principalment en totes les rosques, 

així com en les escletxes entre els plans de contacte dels 4 quarts i en la unió tub de silicona 

- ràcord.  

 

Fig. 9-1: Capçal barrejador amb fuites d’aigua. 

Font: Elaboració pròpia. 

S’ha comprat un segellador de rosques, el producte TL-242, per a reduir el focus principal 

de fuita i s’han impregnat les rosques corresponents amb compte de no aportar-hi material 

en excés. 

 

Fig. 9-2: Broquet impregnat amb segellador. 

Font: Elaboració pròpia. 
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A partir d’aquí s’ha pres la decisió de treballar directament amb el poliuretà bicomponent 

Urelast SA40 de duresa fixa 40 Shore A, per les mateixes raons que durant la fase 

d’experimentació, és més barat i presenta més disponibilitat. És important comentar que el 

microprogramari propi elaborat fins ara està dissenyat per bombar 3 bombes; per tant, ha 

calgut redissenyar-lo.  

A la fitxa tècnica, adjunta a l’annex, apareixen les dades d’interès del producte bicomponent 

Urelast SA40, les quals ens permetran calcular el règim de gir de les dues bombes per a 

obtenir el rati de barreja 100:50 en massa (A:B). 

 Densitat component A a 25 ˚C (poliol amb estenedor): 1,03-1,07 g/ml → Valor mitjà = 

1,05 g/ml. 

 Viscositat component A a 25 ˚C: 700-1.100 mPas → Valor mitjà = 900 mPas. 

 Densitat component B a 25 ˚C (isocianat): 1,10-1,14 g/ml → Valor mitjà =1,12 g/ml. 

 Viscositat component B a 25 ˚C: 100-200 mPas → Valor mitjà = 150 mPas. 

Fig. 9-3: Taula de valors de cabals 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Fig. 9-4: Sistema de bombament en marxa. 

Font: Elaboració pròpia. 

 COMPONENT A COMPONENT B Relació de volums Cabal A Cabal B Vel. A Vel. B 

Duresa 

Shore A 
g ml g ml Vpol/VTot Viso/VTot mm^3/s mm^3/s 𝑚𝑖𝑛−1 𝑚𝑖𝑛−1 

40 100 95,24 50 44,64 0,68 0,32 4,27 2,01 1,28 0,60 
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Fig. 9-5: Detall del codi implementat pel bombament d’Urelast. 

Font: Elaboració pròpia. 

Amb una mà es controlava la rotació de l’eix barrejador des de la pantalla de la BCN3D+ 

seguint aquesta seqüència de llibreries: Prepare > Move Axis > Move 1mm > Extruder, i 

amb l’altra es desplaçava el carro per les guies de l’eix x.  

 

Fig. 9-6: Imatge del procediment de la prova. 

Font: Elaboració pròpia. 
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En un inici tot anava bé, el color de la barreja era bo. Tot i que el cabal de sortida continuava 

no sent el desitjable, l’extrusor podia dipositar una línia fina, fins que han començat a caure 

gotes. S’han produït fuites pels plans de contacte dels quatre quarts de cambra i per la unió 

tub-ràcord. Les rosques han deixat de ser un problema. 

 

Fig. 9-7: Resultat de la prova. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Fig. 9-8: Fotografia del capçal amb fuites. 

Font: Elaboració pròpia. 

Després d’unes hores de solidificació ha valgut la pena poder obrir el capçal per a contemplar 

la solidificació que s’ha produït en algun dels canals d’accés de fluid. Aquest fet evidencia la 

necessitat de fer servir la quarta entrada de la cambra per a bombar dissolvent en finalitzar 

cada capa. 

 

Fig. 9.9: Fotografia del capçal obert per a visualitzar la solidificació del poliuretà. 

Font: Elaboració pròpia amb programari ProfiCAD 
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10. Treball futur del projecte 

10.1. Mecànica 

Primer de tot caldria fer un redisseny més consistent de la cambra de calor, fer servir planxes 

exteriors de metacrilat o algun plàstic amb folre de poliestirè expandit. Actualment les planxes 

de fusta amb el temps han sofert certa deformació i les unions caragolades no fan que les 

parets de les cambres tanquin entre si.  

A més, el sistema de calefacció per resistències a la llarga comportarà la fallada dels 

encapsulats. Per això és qüestionable substituir alguns dels elements pel sistema de filferro 

incandescent. 

Un cop vista la barreja dins del capçal gràcies al disseny partit en quatre quarts cal fabricar 

una cambra de barreja d’un sol bloc per tal de minimitzar les fuites i fer operativa la quarta 

entrada de fluid per a bombar-hi dissolvent. 

10.2. Investigació 

Fer una bateria d’experiments per les diferents dureses admissibles. Caracteritzar l’efecte de 

la temperatura i les diferents composicions químiques sobre el temps d’espera entre capa i 

capa.  

Fer proves amb la impressora 3D realitzant un model senzill. En especial és interessant veure 

el grau d’obertura respecte a terra, cosa que permet aquest nou tipus d’impressió. Mirar de 

crear peces de diferents dureses i peces en les quals en algun punt es produeixi un canvi de 

duresa. 

10.3. Microprogramari  

Programar sobre el microprogramari de la BCN 3D+ un protocol eficient. Aquest ha de saber 

interpretar el final de l’extrusió d’una capa del model i allunyar el capçal de la zona d’impressió 

cap a una petit receptacle de fluid de purga durant el temps romanent fins a arribar al temps 

d’espera entre capa i capa del material. Sincronitzar les bombes peristàltiques amb l’avanç 

del capçal en els 3 eixos, ja que aquest moviment no té una velocitat constant. 
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10.4. Electrònica 

Solució electrònica integrada, mantenint el sistema Arduino i la facilitat que aporten les seves 

llibreries. En cas de no dissenyar una solució integradora, substituir l’actual combinació 

Arduino amb Ramps 1.4, ja que hi ha estudis que demostren l’elevada contaminació per 

interferències electromagnètiques. Dues dignes successores serien la placa Rambo i la 

Megatronics. 

Pel que fa a l’electrònica de potència, es podria plantejar substituir les dues fonts de 300 W 

per una de més potent, d’entre 500 i 600 W. 
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11. Anàlisi de viabilitat 

Aquest projecte ha representat un primer pas per a la investigació d’un nou mètode 

d’impressió 3D, i en tractar-se d’una novetat, per a garantir l’acceptació de totes les parts 

cal verificar-ne la viabilitat tècnica, social, econòmica i ambiental.  

Per a dur a terme la verificació de la viabilitat tècnica es construeix un prototip emparat dins 

d’aquest projecte que permetrà verificar la viabilitat del disseny i procés de construcció. La 

totalitat de les proves que idealment es podrien plantejar queden fora de l’abast del projecte 

a causa del termini de què es disposa. La inspecció de l’interior de la cambra de barreja 

després d’una impressió indeterminada és l’última de les proves que s’ha dut a terme. 

Per a quantificar l’impacte social que el producte pot arribar a tenir es fa una estimació del 

mercat potencial i dels col·lectius que mostrarien més interès a adoptar maquinària d’RP 

per impressió amb poliuretà i dels beneficis que comportaria per als seus usuaris.  

Un cop conegut l’impacte social del producte, es realitza un estudi dels costos de producció 

dels components. L’estudi econòmic no anirà més enllà de la descripció del pressupost del 

projecte, ja que no té sentit en aquesta etapa del projecte considerar l’artefacte un producte 

comercialitzable, i per tant no s’estudiarà la rendibilitat d’una hipotètica producció seriada 

de la màquina.  

Finalment es fa un estudi ambiental quantificant de manera resumida els residus que es 

produiran durant el projecte sense oblidar els generats durant el procés de disseny i 

fabricació. 

11.1. Impacte social 

En cas que tingui èxit en la recerca d’una tecnologia nova, les conseqüències en el 

panorama de la impressió 3D serien molt significatives, ja que representaria la primera 

metodologia de fabricació capaç de produir peces que poden reproduir diferents dureses a 

través de la geometria. 

De tota manera es preveu que l’ús d’aquesta tecnologia encara no és prou madura perquè 

el públic no especialitzat pugui mostrar-s’hi interessat. De tota manera el focus del projecte 

en cap cas no ha estat exclusivament l’ús de la màquina per part de particulars, sinó més 

aviat per les institucions mèdiques o de recerca en enginyeria biomèdica, biònica, entre 

d’altres. Això és de tal manera pels riscos de treballar amb materials notablement 

contaminants que en cap cas no es voldria que ho realitzessin usuaris amb poca formació 

en l’ús de productes químics d’aquesta naturalesa.  
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D’aquesta manera es creu que el producte rebrà una bona acceptació dins la comunitat 

mèdica i d’investigació i, en darrera instància, però com a prioritat absoluta, que els pacients 

es puguin beneficiar de l’esmentada tecnologia. 

11.2. Estudi econòmic  

11.2.1. Pressupost del projecte  

En aquest projecte hi ha 3 tipus de costos: cost de personal, cost de llicències de 

programari i cost energètic, que detallem tot segut. En primer lloc veiem el cost de personal, 

amb la distribució del desenvolupament del projecte en setmanes i per concepte, 

considerant 15 €/h cost del projectista. 

 

Fig. 11.2.1-1: Taula de setmanes per cada concepte del projecte 

Font: Elaboració pròpia. 

En segon lloc tenim el cost de les llicències de programari, el qual detallem en la figura 

següent:  

Concepte Setmanes 

Formació 2 

Experimentació 1 

Disseny preliminar 3 

Disseny i càlcul 4 

Desenvolupament 4 

Electrònica 3 

Redisseny i solucions 2 

Pressupostos 2 

Redactar memòria 4 

Altres 2 

Total setmanes [s] 27 

Hores per setmana [h/s] 35 

Preu per hora [€/h] 15 

TOTAL [€] 14.175 
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Programari Valor [€] Vida útil [h] Hores Total [€] 

Paquet Office 120 1.800 400 26,67 

Solidworks 10.000 1.800 300 1.666,67 

TOTAL 10.120 1.800 700 1.693,3 

Fig. 11.2.1-2: Taula del cost de les llicències del programari usat. 

Font: Elaboració pròpia. 

En tercer lloc hem de tenir en compte el cost energètic; per tant, cal que calculem el cost del 

consum elèctric.  

Hardware 
Potència 

[kW] 
Temps d’ús 

[h] 
Energia 
[kWh] 

Preu energia 
[€/kWh] 

Cost [€] 

Impressora 3D 0,5 120 60 

0,15 

9 

Prototip 0,75 100 75 11,25 

Ordinador 0,35 700 245 36,75 

Pantalla 0,1 700 70 10,5 

TOTAL 450  67,5 

Fig. 11.2.1-3: Taula del cost energètic del projecte 

Font: Elaboració pròpia. 

Finalment, el cost econòmic del projecte és de 15.917,8 euros. 

11.2.2. Pressupost del prototip 

Pel que fa al pressupost de muntatge del prototip veurem 2 tipus de costos: el cost de la 

mà d’obra i el cost del material.  

El cost de la mà d’obra l’obtenim de les hores invertides en cada fase del muntatge de la 

impressora, multiplicades pel preu/hora de 20 €; per tant, el cost total és de 585 euros (fig. 

11.2.2-1).  

Fase de muntatge 
Nombre 
de dies 

Nombre 
d’hores totals 

Cambra de calor 1 3 

Capçal barrejador 1 4 

Sistema de 
bombament 

1 2 

Electrònica 3 24 
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Canvis en la BCN 3D+ 1 6 

Total hores [h] 39 

Preu [€/h] 15 

TOTAL [€] 585 

Fig. 11.2.2-1: Taula del càlcul de la mà d’obra del muntatge. 

Font: Elaboració pròpia. 

El cost del material el veiem desglossat a continuació:  

Material Quantitat Preu/quantitat Preu (€) 

Cambra de calor 

Cargols 1 paquet 33,00 33,00 

Peces ABS 206,34 𝑐𝑚3 0,20 41,23 

Resistències 1,5 ohm 4 u 2,42 9,68 

Resistències 2,2 ohm 4 u 1,96 7,84 

Dissipadors Font 1 1 u 15,00 15,00 

Dissipador Font 2 4 u 4,13 16,52 

Ventilador Font 1 1 u 7,45 7,45 

Ventilador Font 2 2 u 8,93 17,86 

Regleta ceràmica 3 u 1,09 3,27 

Capçal barrejador 

Peces mecanitzades 1 conjunt 75,00 75,00 

Xapa plegada 1 u 26,00 26,00 

Rodament 1 u 2,35 2,35 

Retenidor 1 u 1,78 1,78 

Connectors 
neumàtics 

4 u 2,67 10,68 

Peces ABS 94,23 𝑐𝑚3 0,20 18,85 

Sistema de bombament 
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Bomba peristàltica 
amb motor pas a pas 

4u 72,20 288,8 

Peces PLA 116,25 𝑐𝑚3 0,15 17,40 

Tub silicona 2 m 0,75 1,5 

Electrònica 

Font d’alimentació 1 u 27,95 27,95 

Arduino Mega 1 u 41,75 41,75 

DriverTB 6560 3 u 6,99 20,97 

Protoboard 1 u 5,15 5,15 

Cables senyal 1 paquet 2,93 2,93 

Display 1 u 7,67 7,67 

Polsador 2 u 0,1 0,2 

Cable protecció 
tèrmica 

1 m 1,25 1,25 

Total [€] 704,08 

Fig. 11.2.2-2: Taula del pressupost del prototip. 

Font: Elaboració pròpia. 

Finalment, sumant el cost de mà d’obra i de la matèria, veiem com el cost total del prototip 

és de 704,08 euros. Tenint en compte el cost afegit de la BCN3D+, valorada en 740 € sense 

muntar, la suma puja fins als 1.444,08 €. 

11.3. Impacte ambiental 

L’avaluació d’impacte ambiental del projecte està regulada per la Llei espanyola 21/2013 

de 9 de desembre [4], que defineix aquest procés com:  

La evaluación ambiental resulta indispensable para la protección del medio ambiente. 

Facilita la incorporación de los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones 

estratégicas, a través de la evaluación de los planes y programas. Y a través de la 

evaluación de proyectos, garantiza una adecuada prevención de los impactos ambientales 

concretos que se puedan generar, al tiempo que establece mecanismos eficaces de 

corrección o compensación.  

La evaluación ambiental es un instrumento plenamente consolidado que acompaña al 

desarrollo, asegurando que éste sea sostenible e integrador. 
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Abans d’analitzar els aspectes ambientals cal observar la relació entre els diferents 

aspectes, el seu possible impacte i el medi ambient a la fig. 11.3-1. 

 

Fig. 11.3-1: Esquema dels actors que relacionen una activitat industrial amb el medi ambient. 

Font: Elaboració pròpia. 

Tot seguit es detallen les principals emissions, residus sòlids, abocaments i soroll provocats 

pel projecte. S’ha considerat la realització del propi i la fabricació de la màquina. 

11.3.1. Emissions 

Pel que fa a la part pertinent al projecte, per a calcular emissions cal tenir en compte el 

consum, que és de 450 kWh (vegeu el pressupost) i el mix energètic del 2015 [5], 0,191 

kgCO2 / kWh. Per tant, s’obtenen 85,95 kg en emissions de diòxid de carboni.  

Corresponent al funcionament de la màquina, cal estimar que en un ús normal el consum 

de la màquina està entre el 50 i el 60 per cent de la potència total, la qual és de 600 W, ja 

que està alimentada amb dues fonts de 300 W. A més, el nombre d’hores que la màquina 

estarà activa és de 3.120, ja que la màquina estarà activa el 40% de les setmanes hàbils, 

tenint en compte que treballarà els caps de setmana. Amb el consum extret de 600 W i les 

hores que s’estima que treballarà, s’obté un consum d’energia de 1.872 kWh i s’obté un 

valor de 357,55 kg en emissions de CO2.  
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11.3.2. Residus 

Començant pels residus generats en la realització del projecte, a part del material d’oficina 

emprat i degudament separat i reciclat, es pot entendre com a part d’aquesta fase les peces 

fallides impreses en 3D, de PLA o ABS. Aquestes han estat degudament classificades i 

reciclades. Cal destacar que per part del PLA, l’impacte pertinent de l’obtenció del material 

és clarament inferior a altres materials imprimibles, atesa la seva procedència biològica.  

El tractament dels residus d’isocianat també és un aspecte que convé tenir en compte. 

Afortunadament, la reacció dels isocianats amb l’aigua es pot aprofitar per a convertir els 

residus d’isocianat en productes inofensius, principalment poliurees aromàtiques. Per a 

aconseguir-ho, es pot fer servir una solució neutralitzant composta de 99 parts d’aigua i 1 

part de tensioactiu (serveixen els detergents comuns). 

Pel que fa a l’apartat de manteniment, la màquina no requereix lubricació ni altres elements 

que puguin tenir un perill potencial per al medi.  

Per acabar, cal considerar els residus generats durant la producció d’energia emprada, 

provinent de l’ús de combustibles de naturalesa radioactiva. 0,263 mg / kWh de residus 

d’alta activitat (Comissió Nacional del Mercat i la Competència), tant en la realització del 

projecte com en l’ús de la màquina. Aquests càlculs també s’han realitzat a partir del mix 

energètic. A la fig. 11.3-2 se’n presenten els valors. 

 Energia (kWh) Residus (mg) 

Projecte 450 118,35 

Funcionament 1.872 492,34 

TOTAL 2.322 610,69 

Fig. 11.3-2: Taula pel càlcul dels residus d’alta activitat. 

Font: Elaboració pròpia. 

11.3.3. Abocaments 

Tant en la fase del projecte com en l’ús de la màquina, els vessaments són els que 

provoquen les aigües domèstiques que genera el treballador en la seva estada i són d’un 

impacte no significatiu, atesa la seva naturalesa, tot i que sempre es recomana l’ús racional 

d’aquest recursos.  

11.3.4. Conclusions 

Tant d’aquest projecte com de l’ús de la màquina, ’impacte més gran és el consum 

d’energia.  
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Per la part del projecte, l’impacte és equiparable a la gran majoria de projectes i no 

representa un fre per a la continuació del desenvolupament.  

Per la part de la màquina, com que no està pensada per a un ús industrial, l’impacte que 

genera és petit respecte de la gran majoria de maquinària, sobretot dins el sector del plàstic, 

on el consum energètic de la maquinària és clarament superior al consum declarat en 

aquesta màquina.  

Per tant, es conclou que l’impacte generat en aquest projecte i en l’ús de la màquina no 

han de representar un impediment per a continuar desenvolupant aquesta tecnologia. 
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Conclusions 

Finalment, havent tancat la realització del projecte, es pot concloure que: 

S’ha creat un prototip que ha comportat una culminació multidisciplinària dels estudis 

d’enginyeria industrial. La integració dels diferents vessants científics i tecnològics en un 

mateix projecte ha representat un repte que s’ha complert satisfactòriament. 

S’ha fet un pas endavant en els objectius inherents de la creació d’un prototip per a imprimir 

amb poliuretà de duresa variable. Així ,doncs, es beneficia la investigació cap a un tipus de 

prototipatge ràpid més barat i accessible per les institucions mèdiques per als assajos 

quirúrgics. A més, s’ha enriquit la comunitat de coneixement lliure RepRap gràcies a la 

naturalesa de llicència d’aquest document.  

En general els objectius de caràcter més tècnic han estat superats de forma satisfactòria però 

hi ha certs aspectes que presenten un marge de millora més gran. Hauria estat desitjable 

poder realitzar la fabricació del bloc barrejador aquest cop d’un sol bloc, així com acabar de 

polir l’estanquitat de la cambra de barreja. Per altra banda, també hauria estat molt positiu 

allargar la fase de proves sobre el prototip amb el material original, l’UPX 8400. 

L’ús de poliuretà elastòmer en la impressió 3D ha resultat factible i, tot i que en l’estat 

d’investigació actual no presenta una productivitat alta pel gran temps d’espera entre capa i 

capa, encara té un gran recorregut i capacitat de millora. 

Per acabar, es vol posar èmfasi en el fet que aquest projecte és la primera llosa cap a un 

nou mètode de fabricació 3D additiva experimental i deixa les portes obertes a la 

investigació d’una tecnologia amb un gran potencial en el món del RP. 
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