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RESUM 

Aquest treball forma part d’un projecte que  té com a objectiu aconseguir una impressora 3D capaç 

d’imprimir peces sòlides i estables de xocolata. El resultat ha de ser un aparell d’ús domèstic, 

versàtil i fàcil d’utilitzar. En aquest treball es dissenya un sistema de llit refrigerat per a la BCN3D+, 

tenint en compte la sostenibilitat del projecte i la normativa aplicable, i es construeix un prototip 

per a poder-lo avaluar. 

Primerament, s’estudien les principals impressores 3D existents, en especial les que ja 

imprimeixen figures de xocolata, i els mètodes de refrigeració que poden ser útils per al llit 

d’impressió. Les cèl·lules Peltier són components electrònics que permeten refredar superfícies 

planes quan se’ls aplica una diferencia de potencial. Variant la potència subministrada es pot 

controlar la temperatura de les seves cares, fet que les converteix en un element idoni pera 

refrigerar el llit d’impressió. 

Per a determinar el material i el gruix de la superfície superior del llit, el nombre de cèl·lules Peltier 

necessàries i la seva distribució, es realitza un estudi tèrmic simplificat, mitjançant el programari 

SolidWorks Simulation. Amb aquesta informació, es duu a terme un altre estudi tèrmic tenint en 

compte tots els components del llit. D’aquests estudis s’obté el disseny final: entre dues xapes 

d’alumini es col·locaran quatre cèl·lules Peltier amb els seus corresponents dissipadors tèrmics, 

muntades sobre una placa de polietilè extrudit i amb un termistor per mesurar la temperatura.  

El sistema es controla amb una placa Arduino, que llegeix la temperatura al centre de la superfície 

superior, la compara amb la temperatura objectiu prèviament fixada, i decideix si ha d’augmentar 

o disminuir la potència subministrada a les cèl·lules Peltier. Tota aquesta informació es mostra per 

la pantalla, de manera que l’usuari pugui conèixer l’estat del sistema en tot moment. 

S’ha construït un prototip de llit refrigerat controlat per ordinador, i s’han realitzat proves per a 

avaluar-ne el seu funcionament. La capacitat de refrigeració del llit d’impressió és adequada i 

suposa una millora a l’hora d’imprimir peces de xocolata. 
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1. PREFACI 

1.1. ORIGEN DEL PROJECTE 

El juliol del 2015 es va inaugurar el Laboratori de Demostracions Tecnològiques i Recerca Culinària 

al campus de l’Alimentació de la UB, al recinte de Torribera. En aquest espai es pretén 

experimentar amb la tecnologia d’impressió 3D en el camp de l’alimentació i la gastronomia. És 

per aquest motiu que es va formalitzar un conveni de col·laboració entre la Universitat de 

Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Fundació CIM, centre 

d’investigació i recerca tecnològica vinculat a la UPC, i es va crear un equip multidisciplinari per 

dur a terme la recerca. Aquest conveni s’engloba en el projecte per crear el Centre d’Estudis i 

Recerca Gastronòmica de Catalunya, dedicat a la creació i difusió de coneixement gastronòmic i 

amb una voluntat de referència internacional. 

La investigació que es duu a terme en aquest espai comença amb el disseny d’estructures 3D amb 

xocolata, un producte emblemàtic de la cuina i la gastronomia. El laboratori disposa 

d’equipaments d’alta cuina industrial i de dues impressores 3D capaces d’imprimir xocolata amb 

sistemes diferents, cedides per la Fundació CIM.  

 

1.2. MOTIVACIÓ 

El món de la impressió 3D canvia constantment i té aplicacions en molts camps diferents. Es 

busquen maneres d’imprimir amb diferents materials i en diversos formats, i d’aconseguir millors 

acabats i formes. 

Tot i que les impressores de les què es disposa poden imprimir figures de xocolata en 3D, no estan 

pensades especialment per a realitzar aquesta tasca, i tenen certs aspectes a millorar. Fins ara s’ha 

aconseguit imprimir figures en 3D de xocolata de manera poc eficaç: escalfant i temperant la 

xocolata manualment, col·locant-la en estat líquid dins una xeringa especial per la impressora i 

deixant-la refredar a temperatura ambient. Les peces obtingudes d’aquesta manera no són gaire 

precises, tenen poca alçada i requereixen realitzar manualment una part significativa del 

procediment. 
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L’objectiu d’aquesta investigació és poder imprimir en 3D peces sòlides i estables de xocolata, amb 

una certa alçada i d’una manera senzilla, reduint la intervenció d l’usuari. 

El projecte d’adaptació de les impressores 3D per a que siguin capaces d’imprimir estructures de 

xocolata no només comportarà un avenç en l’àmbit gastronòmic, sinó serà un pas més per 

desenvolupar tecnologies que permetin treballar amb materials de tipus molt diferents, aplicables 

a àmbits tan rellevants com el de la salut. 

 

1.3. REQUERIMENTS PREVIS 

Aquest no és el primer projecte en el qual participa la Fundació CIM sobre tecnologia d’impressió 

3D amb pastes. Prèviament s’han fet proves imprimint amb materials ceràmics i puré de patata, i 

s’ha investigat sobre la impressió contínua de xocolata bombejada des d’un dipòsit amb una 

bomba peristàltica, entre d’altres. La informació extreta d’aquests estudis i les notes 

complementàries sobre l’experimentació realitzada, serviran de punt de partida d’aquest 

projecte. A més, serà necessari un estudi de les propietats dels diferents tipus de xocolata que es 

vulguin utilitzar. 

La impressora en què es basa aquest projecte és la BCN3D+ amb l’extrusor per pastes Paste 

Extruder. Caldrà conèixer el funcionament i les possibilitats d’aquest model d’impressora en 

concret per a poder realitzar les modificacions que es creguin convenients. Per aquest motiu, s’ha 

habilitat el Laboratori de Demostracions Tecnològiques i Recerca Culinària amb la impressora i el 

material i equipaments necessaris per a realitzar l’experimentació i provar els prototips resultants 

del projecte. 

 

Figura 1. BCN3D+ amb el Paste Extruder. [Font: BCN 3D Techonologies] 
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2. INTRODUCCIÓ 

La impressió 3D de figures de xocolata és l’objectiu de dels fabricants de diverses impressores 3D, 

per a apropar aquest tipus de tecnologia al públic general. Un dels problemes principals als que 

s’han d’enfrontar és la refrigeració adequada de la xocolata. En dipositar xocolata en estat líquid 

sobre xocolata que encara no s’ha solidificat completament, les capes inferiors es fonen i 

l’estructura no es manté a lloc. Les peces de la obtingudes amb la BCN3D+ utilitzant el Paste 

Extruder en són un exemple (Figura 2). 

 

Figura 2. Figures de xocolata impreses amb la BCN3D+. [Font: elaboració pròpia] 

 

2.1. OBJECTIUS DEL TREBALL 

El projecte del qual forma part aquest treball té com a objectiu principal aconseguir una 

impressora 3D capaç d’imprimir peces sòlides i estables de xocolata. El resultat ha de ser un aparell 

d’ús domèstic, versàtil i fàcil d’utilitzar. Per a simplificar la feina, s’ha dividit el projecte en tres 

parts. 

Aquest treball realitza l'estudi dels requeriments de refrigeració necessaris per la solidificació de 

la xocolata en unes condicions determinades, per tal de poder adaptar-se als diferents tipus de 

xocolata utilitzats. Posteriorment, es realitza un disseny conceptual i de detall fins arribar a 

construir els elements que permetin a la impressora 3D realitzar la seva funció; tot avaluant el seu 

funcionament a nivell tècnic, la seva viabilitat econòmica i realitzant-ne un estudi d'impacte 

ambiental. 
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2.2. ABAST DEL TREBALL 

Per una banda, serà necessari fer un estudi de les propietats mecàniques i tèrmiques dels tipus de 

xocolata que es vulguin utilitzar com a material d’impressió. Aquest estudi queda fora de l’abast 

del projecte, i serà realitzat per Laura Bonet, estudiant del Grau d’enginyeria alimentària de la UPC 

(en la Figura 3, TFG 1). 

Un cop definides les propietats del material, caldrà adaptar la impressora per tal de simplificar la 

interacció de l’usuari amb tot el procés d’impressió. En primer lloc, cal dissenyar un sistema 

extrusor que permeti convertir la xocolata sòlida en líquida, seguint el procés adequat, que 

s’explicarà més endavant. Aquesta part també queda fora de l’abast del treball, i serà realitzat per 

Sergi Bel, estudiant del Grau en enginyeria en tecnologies industrials de la UPC (en la Figura 3, TFG 

2). 

Finalment, s’haurà d’aconseguir que la xocolata que surt de l’extrusor es refredi de manera 

adequada quan es dipositi sobre el llit d’impressió i que les capes que es van dipositant sobre la 

primera es solidifiquin a la velocitat adequada per aconseguir peces rígides i uniformes. El disseny, 

construcció i avaluació del llit refrigerant és la part del projecte que queda coberta per aquest 

treball (en la Figura 3, TFG 3). 

 

Figura 3. Abast de cada TFG en el projecte. [Font: elaboració pròpia] 
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3. ESTUDI PRELIMINAR 

3.1. IMPRESSIÓ 3D 

Les impressores 3D formen part dels processos de fabricació additiva, és a dir, permeten fabricar 

objectes des de zero, afegint material fins a conformar la peça. Això permet fer peces molt 

complexes, que no poden ser manufacturades mitjançant mètodes convencionals. En el disseny 

de peces s’ha de tenir en compte el procés de fabricació, però la impressió 3D permet una major 

flexibilitat de disseny. El món de la impressió 3D està evolucionant constantment en els darrers 

anys, gràcies al venciment de determinades les patents relacionades amb aquestes tecnologies i 

al naixement del projecte RepRap. 

Actualment, existeixen tres tecnologies principals d’obtenció de peces en 3D. La més coneguda és 

la tecnologia de deposició de material plàstic, coneguda com FDM (Fusion Deposition Modeling, 

que va ser inventada i patentada a finals dels anys 80. Aquesta tecnologia parteix de filaments de 

ABS o PLA, s’escalfa el material fins al punt de fusió i s’extrudeix començant a imprimir des de la 

base inferior i dipositant el material en capes.  

Un altre tipus de tecnologies per crear peces en 3D són les que utilitzen llum: l’estereolitografia 

(SLA) i la Selective Laser Sintering (SLS). Les impressores de SLA també funcionen capa a capa, però 

es parteix d’una base que s’eleva d’un dipòsit de resina fotocurable, que es solidifica en rebre llum 

ultraviolada en els punts d’incidència. Aquest mètode permet obtenir figures amb molt detall, 

però es malbarata una certa quantitat de material. El mètode SLS va néixer també als anys 80, i 

permet treballar amb diversos materials. Es parteix de pols de poliestirè, materials ceràmics, vidre, 

niló o materials metàl·lics. Quan la llum impacta en el material, aquest es fon i es solidifica. El 

material que no s’ha solidificat serveix de suport per la peça i pot ser reutilitzat. 

Altres tecnologies d’impressió 3D que permeten treballar amb materials determinats són la 

fotopolimerització o l’extrusió amb xeringa. La fotopolimerització imprimeix capa a capa un 

fotopolímer líquid que es solidifica amb llum ultraviolada. En la extrusió amb xeringa, el material 

en format viscós es col·loca dins d’una xeringa i es deposita per capes. 

La BCN3D+ és una impressora 3D open-source modular dissenyada per BCN3D Techonologies, un 

projecte de la Fundació CIM. El fet de que sigui modular, permet utilitzar diferents tecnologies 
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d’impressió en una mateixa impressora. La seva funció bàsica és la impressió de 

materials plàstics en format filament, és per aquest motiu que compta amb un 

hotend a la punta de l’extrusor i amb una superfície d’impressió calefactada que 

millora l’adherència de la capa inferior. Canviant el capçal per el Dual Extruder es 

pot imprimir amb dos materials diferents a la vegada, i amb el Paste Extruder es 

poden imprimir materials pastosos. 

El projecte RepRap (Replication Rapid-Prototyper Project) té com a objectiu 

proporcionar impressores 3D open-source, capaces d’autoreplicar-se i de baix 

cost. Gràcies a aquest moviment les impressores 3D han anat evolucionant en 

diferents camins, i avui en dia existeixen una gran varietat de dissenys amb una 

gran part de documentació tècnica a l’abast del públic general. A continuació hi 

ha un recull d’algunes impressores 3D amb prestacions que poden ser útils per 

adaptar la BCN3D+. 

La característica principal de Tiko (Figura 4; A) és que l’extrusor es desplaça 

gràcies a una única peça sòlida (unibody). Aquesta impressora, encara en 

desenvolupament, pretén minimitzar la necessitat de calibratge constant i 

aconseguir impressions més precises, fiables i exactes. L’impressora comptarà 

també amb una cambra aïllada, una base flexible per facilitar l’extracció de les 

peces, connectivitat sense cables i sistema cloudbased.  

L’impressora MM1 de MakerMex (Figura 4; B) utilitza un sistema modular que 

permet adaptar la impressora per diferents usos (PLA, ABS plàstic, filaments de 

fusta, filaments ceràmics...). Compta amb un Single Extruder, un Paste Extruder, 

un Dual Extruder i un High Temperature Extruder.  

Sculptify, amb la seva impressora David (Figura 4; C), aposta per utilitzar pellets 

com a matèria prima, la qual cosa permet utilitzar una gran varietat de materials 

i en redueix el cost. Té una carcassa amb una tapa superior que permet omplir 

fàcilment l’extrusor i un sistema refrigerant amb ventiladors.  

M3D ha creat la Micro 3D Printer (Figura 4; D), una impressora domèstica, molt 

petita, econòmica i fàcil de fer servir, que funciona amb filaments. 

Figura 4. 

Impressores 3D 
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Actualment ja existeixen impressores 3D adaptades al món de la cuina i la gastronomia, que 

permeten treballar amb aliments diversos. Una impressora bastant versàtil en aquest àmbit és 

Foodini (Figura 4; E), un projecte de Natural Machines encara en desenvolupament. Aquesta 

funciona amb càpsules que l’usuari ha de preparar prèviament amb aliments en estat pastós i, a 

poder ser, frescos. S’intenta mesclar noves tecnologies amb l’alimentació saludable. 

 

Altres impressores que treballen amb menjar s’han decantat per aliments concrets, com el sucre 

o la xocolata. Les que imprimeixen xocolata utilitzen el sistema de deposició per capes, però n’hi 

ha poques capaces d’imprimir peces d’alçada. Una de les més senzilles és Choc Creator (Figura 4; 

F), que s’utilitza principalment per imprimir peces en dues dimensions amb poques capes. 

L’extrusor és una xeringa que s’ha d’omplir manualment amb xocolata líquida. Algunes 

imprimeixen peces de certa complexitat i alçada amb bona precisió, com CocoJet i 3Drag (Figura 

4; G i H, respectivament). Això és degut a que compten amb un sistema refrigerant. CocoJet utilitza 

una cambra d’impressió tancada amb ventiladors, mentre que 3Drag utilitza plaques Peltier i 

ventiladors just a la sortida de l’extrusor. 

 

3.2. LA XOCOLATA 

Hi ha molts tipus diferents de xocolata, però essencialment parteixen d’una mescla de mantega 

de cacau, cacau en pols i sucre. Variant les proporcions d’aquests components s’aconsegueixen 

gustos i textures diferents, i per tant les seves propietats tèrmiques i mecàniques també es veuran 

afectades. La mantega de cacau, igual que molts dels greixos comestibles, té diverses fases 

cristal·lines. Segons la fase en que es trobi la xocolata sòlida, variarà la seva estabilitat i les seves 

propietats. 

L’elaboració de xocolata és un procediment amb molta història i certa complexitat, que tot i que 

depèn del tipus de xocolata, segueix un patró bàsic. Generalment es parteix de xocolata sòlida que 

s’escalfa fins a un màxim de 50°C per fondre tots els greixos. Seguidament, es fa un temperat 

baixant la temperatura a 32°C. En aquest punt, se separa una tercera part de la xocolata per 

refredar-la a 27°C. D’aquesta manera s’obtenen els cristalls de la fase desitjada i es tornen a 

mesclar les dues parts fins que la temperatura arriba a uns 30°C, per fondre els cristalls inestables 
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que hi pugui haver. A partir d’aquí, la xocolata ja està llesta per abocar-la a un motlle, o en el cas 

de la impressió 3D, extrudir-la. En la Figura 5 es mostra una versió simplificada d’aquest procés. 

 

Figura 5. Procés de temperat de la xocolata [Font: elaboració pròpia a partir d’un diagrama de 

www.thecookinggeek.com] 

Seria útil realitzar un experiment per determinar la velocitat i temperatura de refrigeració òptimes 

segons els tipus de xocolata dels quals es disposa. D’aquesta manera es podrien proporcionar unes 

pautes concretes de temperatures necessàries pes a imprimir amb diferents tipus de xocolata. 

 

3.3. SISTEMA REFRIGERANT 

3.3.1 Requeriments per poder imprimir amb xocolata 

Per a poder adaptar el sistema Paste Extruder per a que pugui imprimir amb xocolata caldrà fer 

dues modificacions principals: un extrusor que permeti escalfar homogèniament la xocolata a la 

temperatura desitjada i un sistema que refredi la xocolata a la velocitat i temperatura adequades. 

El sistema refrigerant haurà de tenir en compte la temperatura ambient i la calor que pugui emetre 

l’extrusor, i haurà de ser capaç de modificar la temperatura en la zona d’impressió segons sigui 

necessari. Aquesta temperatura estarà relacionada, entre altres paràmetres, amb el tipus de 
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xocolata, el temps mínim entre capes i el gruix de capa. De moment, es suposarà que el rang de 

temperatures de treball és aproximadament de 10°C a 25°C, sabent que la xocolata és sòlida a 

temperatura ambient i que a temperatures molt baixes la mantega de cacau tendeix a separar-se 

de la xocolata.  

Es considerarà com a zona màxima d’impressió l’espai delimitat pel recorregut possible de la punta 

de l’extrusor: un prisma de dimensions 220x200x90mm (partint de la BCN3D+ amb el Paste 

Extruder). Depenent de la peça que es vulgui imprimir, la zona real d’impressió serà més reduïda, 

per tant s’intentarà refredar la mínima zona possible. D’aquesta manera es podrà arribar més 

ràpidament a la temperatura desitjada i s’estalviarà energia. Tot i això, el sistema ha d’estar 

dimensionat per a refredar a la mínima temperatura del rang escollit (10°C) una zona d’impressió 

igual a la màxima possible. 

Per a aconseguir peces precises i de manera ràpida, cal evitar dipositar una capa de xocolata en 

estat líquid sobre una capa que no s’ha acabat de solidificar, perquè no podrà aguantar el pes de 

la nova capa i es deformarà. Tot i que sembla evident la necessitat d’un sistema de refrigeració 

global, en aquest treball es prioritzarà el disseny i construcció del llit refrigerat, i després de 

realitzar l’avaluació del seu funcionament, es valorarà la necessitat d’augmentar la refrigeració. 

 

3.3.2. Components refrigerants 

La refrigeració és una tècnica que s’ha anat desenvolupant al llarg del temps, i amb l’avenç de les 

noves tecnologies s’ha produït una gran millora. Antigament el gel era un refrigerant molt utilitzat, 

ja que necessitava absorbir una quantitat important de calor per fondre’s, però el seu ús es va 

reduir quan van aparèixer mètodes mecànics i elèctrics més eficaços.  

La refrigeració mecànica refreda constantment gràcies a la circulació d’un fluid refrigerant dins 

d’un circuit tancat, on s’evapora i es torna a condensar en un cicle continu. Existeixen diferents 

refrigerants, amb temperatures de vaporització que varien segons la pressió. Els sistemes 

refrigerants d’aquest tipus s’acostumen a utilitzar per refrigerar espais grans i amb diferències de 

temperatura elevades, com per exemple en neveres o motors de cotxe. Tot i així, també existeixen 

versions de dimensions reduïdes que podrien ser utilitzades per refrigerar el llit d’impressió, com 

el de la Figura 6. 
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Figura 6. Sistema refrigerant de petites dimensions amb circulació de fluids. [Font: TE Technology, INC] 

Un altre mètode que pot ser útil són els refrigeradors termoelèctrics aquests aparells utilitzen 

l’efecte Peltier per generar un flux tèrmic en aplicar una diferència de voltatge entre dos materials 

diferents (metalls o semiconductors), i permeten refredar o escalfar en qüestió de minuts 

simplement invertint la polaritat. Un refrigerador termoelèctric comú és el que esta format per 

una sèrie de semiconductors de tipus p i n soldats entre dues plaques ceràmiques paral·leles 

(Figura 7). Quan el corrent directe passa a traves dels parells d’elements de n a p, hi ha una 

disminució de temperatura a la junció, la qual cosa resulta en una absorció de calor de l’ambient. 

La calor es transportada pels electrons cap a la cara oposada. La capacitat de transportar calor és 

proporcional al corrent aplicat i al nombre de parells d’elements de tipus n i p. 

 

Figura 7. Funcionament d’una cèl·lula Peltier [Font: (Tellurex Corporation, 2006)] 
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Aquest últim mètode sembla ser el més eficaç per refrigerar una superfície plana com la del llit 

d’impressió. Les cèl·lules Peltier han d’anar acompanyades d’algun tipus de dissipador tèrmic, ja 

que mentre una cara es refreda, l’altra s’escalfa, i ha de dissipar tota la calor absorbida per la 

banda freda i la generada per la pròpia cèl·lula. A més, es recomana aïllar les dues cares per a 

garantir-ne el bon funcionament. Les propietats tèrmiques de les cèl·lules Peltier venen definides 

per la corba de la Figura 8: 

 

Figura 8. Corba de funcionament d'una cèl·lula Peltier [Font: www.uweelectronic.de] 

Alguns fabricants no proporcionen les corbes de funcionament, només els valors màxims de 

potència, voltatge, intensitat i diferència de temperatura entre cares. El gràfic de la Figura 8 

serveix d’orientació per determinar el punt de treball. Un cop adquirides les cèl·lules Peltier, si no 

es tenen les corbes de funcionament, es determinaran alguns punts de treball experimentalment, 

per saber quin voltatge i intensitat s’han d’aplicar per a obtenir la temperatura desitjada a la 

superfície. 

A partir d’aquesta informació bàsica, és raonable decantar-se per l’ús de plaques Peltier, sobretot 

pel fet que es pot controlar la temperatura electrònicament de manera precisa. A més, existeix 

l’opció d’experimentar a un cost bastant reduït. 
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4. DISSENY DEL SISTEMA REFRIGERANT 

La BCN3D+ és una impressora modular, és a dir, intercanviant alguns dels seus components per 

d’altres dissenyats especialment per aquest model, es poden aconseguir diferents aplicacions. 

Partint d’aquesta base, per a poder imprimir xocolata s’han de crear parts que s’adaptin al disseny 

ja existent. 

En les impressores 3D d’impressió amb materials plàstics el llit d’impressió s’escalfa per a 

aconseguir que les peces s’adhereixin correctament a la superfície. Com que la temperatura 

ambient és molt inferior a la temperatura de fusió dels materials amb els què es treballa 

normalment, la solidificació es produeix més ràpidament i sense problemes. A més, compten amb 

l’ajuda d’un ventilador que incideix directament a la sortida del material. 

En el cas d’impressió amb xocolata apareix la necessitat de mantenir la zona d’impressió per sota 

de la temperatura ambient. Per a aconseguir disminuir la temperatura es refrigerarà el llit 

d’impressió amb plaques Peltier. El nou llit d’impressió s’ha d’adaptar a la  plataforma inferior 

(Figura 9), que controla el moviment en l’eix Y. Aquesta plataforma té unes dimensions de 

198x295x3mm i es complementa amb una plataforma superior de 230x295x3mm calefactada amb 

un circuit imprès i una làmina de vidre. 

 

Figura 9. Estructura de la BCN3D+ sense llit d'impressió. [Font: Guia del usuario BCN3D+] 
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4.1. ESTUDI TÈRMIC 

La distribució de temperatures a la superfície en contacte amb la xocolata és el factor clau del 

disseny del llit refrigerat. El programa SolidWorks Simulation permet realitzar estudis de disseny 

tenint en compte tots els intercanvis tèrmics. En primer lloc, s’ha realitzat un estudi molt 

simplificat per obtenir una primera orientació sobre quins és el material adequat per la superfície, 

quin gruix ha de tenir la xapa, quantes cèl·lules Peltier calen i on és més convenient col·locar-les. 

A partir d’aquest estudi, s’ha dissenyat el llit d’impressió amb tots els seus components i s’ha 

realitzat una altra simulació tèrmica, per comprovar si el disseny és vàlid i poder realitzar 

modificacions si és necessari. L’objectiu és obtenir un disseny en què tota la superfície superior 

estigui per sota de 18°C i la diferència de temperatures en aquesta sigui la mínima possible. 

 

4.1.1. Estudi simplificat 

En aquest estudi es mesura la temperatura de la superfície superior d’una xapa  (de 230x295 mm) 

al llarg del temps, sotmesa a convecció natural amb l’aire, a la qual s’aplica una potència tèrmica 

negativa en zones de 40x40mm per representar les cèl·lules Peltier. S’han simulat diferents casos 

variant els valors del coeficient de convecció, el material i el gruix de la xapa, la potència tèrmica 

de les cèl·lules Peltier, i la seva posició i quantitat. Aquests estudis queden recollits a l’Annex A, el 

que es mostra a continuació recull per ordre cronològic les simulacions realitzades, els resultats 

obtinguts i les conclusions extretes. 

 

Coeficient de convecció 

En totes les cares en contacte amb l’aire es produirà un intercanvi de calor degut a la convecció 

natural de l’aire. La calor intercanviada en aquest fenomen dependrà de les temperatures de l’aire 

i de la superfície, i del coeficient de convecció, que depenent de la velocitat de l’aire variarà entre 

5 i 25 W/m2K. S’han realitzat dos estudis, un per cada coeficient, fixant la potència tèrmica extreta 

per les cèl·lules Peltier a 5W i la temperatura ambient a 25°C. S’ha pogut observar com afecta la 

convecció a les temperatures en la superfície (Figura 10). Per a facilitar la comparació dels dos 

casos, els resultats es mostren amb la mateixa escala de temperatures. 
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hconv = 5 W/m2K hconv = 25 W/m2K 

Figura 10. Distribució de temperatures segons el coeficient de convecció. [Font: elaboració pròpia] 

El coeficient de convecció és baix quan la velocitat de l’aire és molt petita, per tant, l’aire en 

contacte amb la superfície de la xapa gairebé no es mou i va disminuint la temperatura, contribuint 

a un millor refredament de la zona. Quan el coeficient de convecció és més elevat, l’aire en 

contacte amb la superfície és constantment reemplaçat per una massa d’aire a temperatura 

ambient, dificultant el procés de refrigeració de la xapa. 

La variació entre els dos casos és significativa, per aquest motiu la resta de simulacions es 

realitzaran amb el cas de convecció més desfavorable, és a dir, el que fa que les temperatures a la 

superfície siguin més altes: 25 W/m2K. 

 

Conductivitat tèrmica del material  

Els metalls es caracteritzen per ser bons conductors de la calor, però segons la seva estructura 

molecular, alguns ho són més que d’altres. La capacitat per transmetre la calor ve definida per la 

conductivitat tèrmica, de manera que si un material té una conductivitat tèrmica elevada podrà 

transmetre la calor més eficientment en tot el seu volum. Si s’utilitza una xapa d’un material amb 

bona conductivitat tèrmica, facilitarà la refrigeració. 

A continuació s’han dut a terme tres estudis més per a verificar aquesta hipòtesi, comparant dos 

aliatges d’alumini i un d’acer. S’ha utilitzat la xapa amb les mateixes dimensions que en els estudis 

de convecció, i s’ha fixat el coeficient de convecció a 25 W/m2K i una potència de 10 W en la cèl·lula 

Peltier. Els resultats dels tres estudis mostren les temperatures de la superfície superior amb una 

escala fixada dels 0°C als 25°C, per a facilitar-ne la comparació (Figura 11). 
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Al 1060 (λ=200 W/m·K) 

Tmàx = 24,7 °C 
Tmin = 8,65 °C 

Al 2018 (λ=150 W/m·K) 
Tmàx = 24,8 °C 
Tmin = 5,52 °C 

Acero aleado (λ=50 W/m·K) 
Tmàx = 25 °C 

Tmin = -14,1 °C 

Figura 11. Distribució de temperatures en funció del material. [Font: elaboració pròpia] 

D’aquests tres estudis se’n pot extreure que en disminuir la conductivitat tèrmica del material, 

augmenta la seva capacitat de refredar-se localment, però no modifica la temperatura de les zones 

poc pròximes a la cèl·lula Peltier. En canvi, els materials amb bona conductivitat tèrmica són 

capaços de refredar una zona més gran quan se’ls subministra la mateixa potència tèrmica. Per 

aquest motiu és més convenient utilitzar un material amb alta conductivitat tèrmica, com 

l’alumini. La diferència entre els dos aliatges d’alumini és petita, de manera que a l’hora d’escollir 

el material final, no serà necessari buscar un aliatge d’alumini en concret, ja que els dos són vàlids. 

 

Quantitat de cèl·lules Peltier  

El nombre de cèl·lules Peltier que s’utilitzin per refredar la xapa afectarà a la distribució de 

temperatures. Una sola cèl·lula Peltier pot absorbir una potència que permeti aconseguir una 

temperatura mitja a la superfície de 18°C. Tot i així, la diferència entre la temperatura mínima i la 

màxima en la xapa, serà elevada. Col·locant més cèl·lules Peltier i disminuint-ne la potència es pot 

obtenir una distribució més homogènia de les temperatures, mantenint la mitjana per sota dels 

18°C. 

Seguidament s’han realitzat quatre estudis més amb una, dues, quatre i sis cèl·lules Peltier, 

distribuïdes simètricament en la superfície, de manera que cadascuna cobreixi la mateixa zona. En 

cada cas, s’ha adaptat la potència tèrmica extreta per les cèl·lules Peltier, per a ajustar la 

temperatura. Els resultats mostren la temperatura en la superfície superior un cop assolit el règim 

permanent, amb una escala de temperatures de -20°C a 25°C (Figura 12). 
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1 Peltier, 30 W 

 
2 Peltiers, 15 W 

 
4 Peltiers, 8 W 

 
6 Peltiers, 5 W 

Figura 12. Distribució de temperatures segons el nombre de cèl·lules Peltier. [Font: elaboració pròpia] 

S’ha pogut comprovar que amb només una o dues cèl·lules Peltier cal una potència més elevada 

per aconseguir que tota la superfície estigui per sota de 18 °C. Això provoca que els gradients de 

temperatura siguin elevats i no es pugui aconseguir una temperatura suficientment uniforme en 

la superfície. La distribució de sis cèl·lules proporciona més homogeneïtat en les temperatures, 

però es considera que el gradient de temperatures amb només 4 cèl·lules Peltier ja és adequat 

(aproximadament 9°C).  

La superfície d’impressió depèn de les dimensions de l’extrusor, però en tot cas es deixa un marge 

d’aproximadament 15 mm a cada extrem. Amb l’extrusor de filaments és de 252x200mm, però 

amb el Paste Extruder disminueix uns 30 mm en la direcció X. A més, en el major nombre de casos, 

les impressions es situen en el centre i no cobreixen tota la superfície. És per aquests motius que 

s’ha decidit buscar una nova configuració que prioritzi el refredament a la part central, mantenint 

una temperatura adequada a les zones més allunyades. 
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Distribució de les cèl·lules Peltier  

S’ha realitzat un nou estudi col·locant les cèl·lules Peltier més centrades, per tal de homogeneïtzar 

la temperatura al centre intentant mantenir el gradient tèrmic (Figura 13). 

 

Figura 13. Distribució de temperatures amb 4 cèl·lules Peltier centrades. [Font: elaboració pròpia] 

 

Gruix de la xapa 

Finalment, per millorar la distribució de temperatures en la xapa metàl·lica, s’ha augmentat el 

gruix fins a 2 mm. En la Figura 14 es mostren les temperatures superficials mantenint la resta de 

paràmetres iguals que en l’estudi anterior. Es pot observar com ha disminuït el gradient de 

temperatures. 

 

Figura 14. Distribució de temperatures amb gruix de 2 mm (escala de 0°C a 25°C). [Font: elaboració pròpia] 



DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’UN SISTEMA DE LLIT REFRIGERAT PER A UNA IMPRESSORA 3D D’IMPRESSIÓ 

AMB XOCOLATA 
Pàg. 23 

 

 

Tots els estudis d’aquest apartat s’han realitzat amb la mateixa escala de temperatures (de 0°C a 

25°C) per a poder distingir fàcilment les variacions entre elles. Si s’ajusta l’escala a la temperatura 

màxima i mínima de l’estudi, s’aprecia millor la temperatura en cada zona (Figura 15). 

 

Figura 15. Distribució de temperatures amb gruix de 2 mm (escala ajustada). [Font: elaboració pròpia] 

Amb aquest disseny s’ha aconseguit disminuir la temperatura per sota dels 18°C en tota la 

superfície, i s’ha reduit la diferència de temperatures a només 5°C. Aquest serà el model en què 

es basarà l’estudi complet del següent apartat. 

 

4.1.2. Estudi complet 

Aquest estudi pretén ser una millor aproximació de la realitat, simulant tots els components del 

llit d’impressió i els contactes entre ells de la manera més acurada possible. La distribució de les 

cèl·lules Peltier sorgeix de l’estudi bàsic, però en aquest cas, cada component estarà representat 

en el disseny i tindrà les seves característiques pròpies.  

En primer lloc, al disseny bàsic cal afegir-li un dissipador tèrmic a cada cèl·lula Peltier i aïllar 

tèrmicament les dues cares, per a que l’augment de temperatura en la cara calenta no interfereixi 

amb la xapa que es vol refrigerar. S’utilitzaran uns dissipadors tèrmics d’alumini de 37x37x24mm 

enlloc dels dissipadors que s’utilitzen normalment per cèl·lules Peltier, ja que la potència de treball 

serà baixa i no caldrà dissipar grans quantitats de calor. D’aquesta manera, no es reduirà 

excessivament l’alçada d’impressió. Com a aïllant es farà servir una placa de polietilè reticulat, un 

material flexible que presenta una gran resistència als canvis de temperatura, és resistent a la 
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corrosió i té una llarga vida útil. A més, al polietilè reticulat se li poden realitzar talls  per tal 

d’encabir-hi els dissipadors, els Peltiers, el sensor de temperatura i els cables. 

Per garantir la rigidesa de l’estructura, tot el conjunt quedarà entremig de dues xapes d’alumini, 

que gràcies a la seva bona conductivitat tèrmica ajudarà a conduir la calor, tant en la superfície 

freda com en la calenta. Les cèl·lules Peltier aniran enganxades amb cola tèrmica per a garantir la 

màxima transferència de calor possible en el contacte. A l’Annex B hi ha un recull de tots els 

materials utilitzats en aquest model amb les seves característiques principals i on es poden 

adquirir. La Figura 16 mostra el disseny que s’analitzarà. 

 

Figura 16. Disseny del llit refrigerant. [Font: elaboració pròpia] 

 

En primer lloc s’han definit les propietats dels materials que es volen utilitzar. En la major part dels 

casos s’han pres els materials predeterminats de la llibreria de SolidWorks, però alguns s’han hagut 

de crear especificant les seves característiques. Les cèl·lules Peltier s’han simulat com una peça de 

ABS que per una cara absorbeix una potència determinada, i per la cara oposada l’extreu. Entre 

les cèl·lules Peltier i la resta de components s’ha fixat un contacte equivalent a una resistència 

tèrmica de 0,001 W/K, que simula la cola tèrmica que s’utilitzarà. 
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En aplicar una potència tèrmica de 15 W, s’obtenen els resultats de la Figura 17, la Figura 18 i la 

Figura 19. 

 

Figura 17. Distribució de temperatures. [Font: elaboració pròpia] 

 

 

Figura 18. Detall de la distribució de temperatures al difusor. [Font: elaboració pròpia] 
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Figura 19. Superfícies compreses entre els 11,3°C i els 18°C. [Font: elaboració pròpia] 

S’observa que s’ha hagut d’augmentar la potència per a assolir temperatures similars a les de 

l’estudi simple. En la Figura 19 es mostren totes les zones que estan a una temperatura inferior a 

18°C. Els extrems de la xapa superior estan per sota dels 19°C, però això no suposarà un problema, 

ja que no afecta a la zona d’impressió. Tot i així, augmentant la potència extreta, es podria 

disminuir encara més la temperatura si fos necessari.  

En comparació amb l’estudi simplificat, hi ha més components que intervenen tèrmicament i, per 

tant, fan variar la temperatura obtinguda en la superfície superior. Aquest estudi és més fiable, ja 

que té en compte que les cèl·lules Peltier escalfen per una de les seves cares, i fan augmentar la 

temperatura del sistema en general. El gradient de temperatures en la superfície segueix sent 

acceptable, tot i  ser major del que s’havia previst a partir de l’estudi simple.  
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4.2. PROGRAMARI DE CONTROL DE TEMPERATURA 

La BCN3D+ està controlada per un programa intern que permet que realitzi les seves funcions 

adequadament. El programari necessari per a controlar un maquinari s’anomena firmware, i les 

funcions bàsiques que realitza en aquest cas són interpretar els arxius gcode per obtenir 

instruccions sobre les temperatures i els moviments dels motors, i gestionar els perifèrics com la 

pantalla o els finals de carrera. Aquest firmware ha estat adaptat per RepRapBCN i segueix la 

filosofia open-source, per tant, es pot modificar per incloure noves funcionalitats a la impressora. 

Per a modificar el firmware cal instal·lar a un ordinador el IDE d’Arduino, que és el programa que 

permet interactuar amb la placa Arduino de la BCN3D+. El manual d’usuari de la impressora indica 

com realitzar modificacions al firmware i com actualitzar-lo. 

El volum d’impressió estàndard de la BCN3D+ amb el Paste Extruder és de 252x200x90mm. En 

utilitzar el llit d’impressió refrigerat, disminueix l’alçada màxima d’impressió en 32 mm, per tant 

la nova cota de l’eix Z és de 58 mm. Aquest canvi es pot indicar en el programari Cura, que és el 

que transforma els arxius de disseny de les peces en els arxius gcode que proporcionen la 

informació a la impressora. 

A l’hora de programar el model del llit refrigerat per a poder realitzar les proves necessàries per 

avaluar-lo, s’utilitzarà una microcontrolador Arduino UNO controlada des de l’ordinador. Això 

permetrà simplificar significativament la tasca i no malmetre la BCN3D+ durant les proves. El codi 

utilitzat per a controlar la potència absorbida per les cèl·lules Peltier serà una adaptació del 

proporcionat a (GarageLab, 2012). El circuit i el codi explicats en aquesta pàgina corresponen a un 

sistema que, mitjançant el teclat de l’ordinador, envia senyals a la placa Arduino UNO i permet 

augmentar (“A”) o disminuir (“Z”) la tensió que es proporciona a la cèl·lula Peltier. El sistema 

electrònic compta amb un Mosfet de canal N, una resistència de 10 kΩ, una cèl·lula Peltier i la 

placa Arduino UNO (Figura 20). En el cas del llit d’impressió, els 4 Peltiers es col·locaran en sèrie, 

ja que es controlen segons la intensitat que travessa el circuit, i interessa que sigui la mateixa. La 

font d’alimentació seran els pins Vin i Vout de la placa Arduino UNO, ja que la diferència de 

temperatures entre les dues cares no ha de ser molt gran. 
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Figura 20. Muntatge del sistema de control de les cèl·lules Peltier amb Arduino UNO. [Font: Garagelab.com] 

Per a monitoritzar la temperatura, s’utilitzarà un termistor, que és un element resistiu que varia 

la seva resistència segons la temperatura. L’Arduino no mesura directament la resistència, per 

aquest motiu s’utilitza un circuit bàsic (Figura 21) amb un divisor de tensió, que permetrà conèixer 

la resistència del termistor a partir del voltatge de la font (Vs), la resistència (R), i la tensió entre 

borns de la resistència (Vo).  

 

Figura 21. Esquemàtic del circuit del sensor de temperatura [Font: web.cecs.pdx.edu] 

El valor de Vo es mesurarà en una de les entrades analògiques, obtenint un valor entre 0 i 1023, 

que correspon al rang de 0 V a 5 V. Existeix una equació que permet convertir aquests valors a 

temperatura, anomenada equació de Steinhart-Hart, que ja ve programada en el mòdul math.h 

d’Arduino. La temperatura del lloc on estigui el termistor apareixerà a l’Arduino Serial Monitor de 

l’ordinador. El muntatge (Figura 22) i el codi són una adaptació dels del web 

computers.tutplus.com (Miller, 2013). 
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Figura 22. Muntatge del sistema de lectura de la temperatura amb Arduino [Font: computers.tutplus.com] 

A partir d’aquest dos muntatges s’ha creat un nou circuit amb el seu corresponent sketch (així 

s’anomenen els programes d’Arduino) pel llit d’impressió (Annex C). En primer lloc es defineix una 

temperatura desitjada i un interval de tolerància. El sensor de temperatura llegeix la temperatura 

al centre del llit. Si la temperatura és major que la màxima admissible, fa augmentar la potència 

subministrada a les cèl·lules Peltier, i si és menor que la mínima admissible, fa disminuir la 

potència. Mentre la temperatura es manté dins de l’interval desitjat, s’encén un LED a la placa 

Arduino per a indicar-ho. Per a comprovar que el programa funciona correctament, s’ha realitzat 

un muntatge amb només una cèl·lula Peltier i un difusor tèrmic d’un ordinador antic (Figura 23). 

 

Figura 23. Muntatge amb una cèl·lula Peltier. [Font: elaboració pròpia] 
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A la pantalla de l’ordinador apareix una finestra que mostra la temperatura desitjada i la actual 

(en °C), si el LED està encès o apagat, el percentatge de potència i el voltatge que se li aplica al 

Peltier (Figura 24). D’aquesta manera, es pot saber en tot moment l’estat del sistema. 

 

Figura 24. Informació proporcionada per Arduino UNO. [Font: elaboració pròpia] 

S’ha provat el sistema variant la temperatura objectiu entre 15°C i 21°C i modificant també la 

tolerància i els intervals de temps. Com es pot observar a la Figura 24, fixant la temperatura 

objectiu a 20±0,5°C, el percentatge de potència subministrada disminueix quan la temperatura 

baixa a 19,37°C i es manté quan la temperatura està dins dels límits. D’aquesta manera es 

comprova que el programa funciona correctament. 

Es confirma també el que s’havia previst als estudis tèrmics: no cal proporcionar una potència 

elevada per fer disminuir pocs graus la temperatura, i per tant els dissipadors tèrmics poden ser 

de dimensions més reduïdes. 
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5. ANÀLISI DE SOSTENIBILITAT 

La sostenibilitat d’un projecte consisteix en trobar una solució a la necessitat que s’ha de cobrir 

que garanteixi l’equilibri entre el creixement econòmic, el benestar social i l’impacte ambiental. 

Per a complir els objectius del treball de manera sostenible, cal analitzar què intervé en cadascun 

d’aquests factors i com es veuran afectats. 

 

5.1. IMPACTE SOCIAL 

Per avaluar l’impacte social que aportarà aquest projecte, cal definir primer quins poden ser els 

usuaris interessats en adquirir aquesta tecnologia. En primer lloc hi ha els usuaris actuals de la 

BCN3D+ interessats en el món culinari o en donar-li una altra aplicació al llit refrigerat. A aquest 

grup s’hi poden afegir la resta d’usuaris d’altres models d’impressores 3D interessats en afegir 

noves prestacions a les seves impressores. Un grup d’usuaris d’aquest tipus de tecnologies que 

sorgiria arran d’aquest projecte, són els cuiners i xocolaters que s’interessen pel món de la 

impressió 3D aplicada a la gastronomia i volen invertir en una màquina especialment concebuda 

per a la impressió amb xocolata.  

És gairebé impossible predir quin volum de ventes produirà aquest producte, però s’intentarà fer 

una aproximació amb les dades de les quals es disposa sobre ventes de complements 

d’impressores 3D de BCN3DTechnologies, i s’estimarà el volum de clients potencials del món 

gastronòmic. 

Tenint en compte que la Fundació CIM factura aproximadament 1M€/any en impressores 3D i 

complements d’aquestes, i que el preu aproximat d’una impressora BCN3D+ és de 1000€, s’estima 

que es venen 1000 impressores anuals, aproximadament 80 impressores al mes. Suposant que 

cada mes 10 usuaris s’interessen per els mòduls d’impressió amb xocolata (llit + extrusor), es pot 

preveure un volum de ventes de 120 llits refrigerats anuals. Per incloure els nous clients 

relacionats amb el món de la xocolata que sorgiran a partir d’aquesta millora, s’arrodonirà aquesta 

xifra a 150 llits anuals, i quan el producte porti un temps al mercat i es popularitzi, es podria arribar 

a les 200 ventes anuals. Aquestes dades només són una aproximació, però seran necessàries per 

a poder realitzar l’estudi econòmic. 
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5.2. VIABILITAT ECONÒMICA 

Per definir si el projecte és viable econòmicament s’han de tenir en compte els costos de disseny 

i els de fabricació. Existeixen unes variables econòmiques que permeten analitzar de manera 

objectiva si el projecte és rendible i quin serà el període de retorn de la inversió inicial. 

Costos de disseny 

En la fase de disseny del treball, es consideraran els costos de fabricació i avaluació del prototip, 

ja que el fruit d’aquest treball no serà el producte final en sí, sinó que encara podrà conduir a 

alguns canvis de disseny abans de la seva comercialització.  

Descripció Preu unitari Unitats Preu total 

Cèl·lula Peltier 40x40mm 9,98 € 4 39,92 € 

Cables 0,95 € 1 0,95 € 

Xapa d’alumini 230x1000x2mm 18,61 € 1 18,61 € 

Dissipador tèrmic 3,19 € 4 12,76 € 

Resistència 10 kΩ 0,04 € 2 0,08 € 

Arduino UNO + cable 18,10 € 1 18,10 € 

Mosfet canal N 0,48 € 1 0,48 € 

Protoboard  4,50 € 1 4,50 € 

Termistor 10 kΩ 1,11 € 1 1,11 € 

Cola tèrmica 4,99 € 1 4,99 € 

Polietilè reticulat DIN-A3 4,30 € 1 4,30 € 

TOTAL PROTOTIP 105,80 € 

Taula 1. Pressupost del prototip. 

Tot i que en aquest cas no s’ha contractat una persona que realitzi el disseny, en qualsevol projecte 

real s’ha de tenir en compte que és un treball remunerat, i s’ha d’afegir en els costos de disseny. 

Tenint en compte les dimensions del projecte i el temps necessari per dur-lo a terme, es 

considerarà un cost total de disseny de 600€. 

 

Costos de fabricació 

Els costos de fabricació d’un llit refrigerant seran similars als costos de disseny, però tenint en 

compte que poden variar un cop s’hagi avaluat el prototip si es decideixen fer canvis en alguns 

components. La fabricació del llit refrigerant es pot considerar com un mòdul extra per la BCN3D+, 
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per tant es pot fabricar en petits lots per tal d’amortitzar els materials i disminuir els costos. 

D’acord amb les dimensions de les xapes i els lots de cèl·lules Peltier, seria convenient organitzar 

la fabricació en lots de 50 unitats. 

Descripció Preu unitari Unitats Preu total 

Cèl·lula Peltier 40x40mm (Pack 10) 19,55 € 20 391,00 € 

Xapa d’alumini 295x1000x2mm 23,87 € 25 596,74 € 

Dissipador tèrmic 3,19 € 200 638,00 € 

Resistència 10 kΩ 0,02€ 100 2,00 € 

Mosfet canal N 0,48 € 50 24,0 € 

Termistor 10 kΩ 1,11 € 50 55,50 € 

Cola tèrmica 4,99 € 25 124,75 € 

Polietilè reticulat 100x200x3cm 46 € 2 92,00 € 

Polietilè reticulat DIN- A3 4,30 € 2 8,60 € 

TOTAL LOT 1.932,59 € 

TOTAL UNITAT 38,65 € 

Taula 2. Pressupost per lots de 50 unitats. 

 

Indicadors econòmics 

Quan s’inverteix en un projecte, s’espera que no es produeixin pèrdues econòmiques, i en la 

majoria dels casos, es busca obtenir-ne beneficis. Existeix un paràmetre que indica si és 

recomanable realitzar una inversió determinada comparant els guanys que es poden obtenir al 

llarg del temps, en comparació amb els beneficis que suposaria destinar la mateixa suma en una 

inversió segura. Aquest indicador és el VAN (Valor Actual Net) i té en compte tres components 

bàsics: la inversió inicial, els fluxos futurs i la taxa de retorn. Un VAN positiu indica que la inversió 

que es vol realitzar produirà guanys per sobre de la rendibilitat exigida, i que per tant, es pot 

acceptar el projecte. La TIR (Taxa Interna de Retorn) és el paràmetre que indica la màxima taxa de 

retorn que pot tenir el projecte per tal que sigui rentable. Equival a la taxa de retorn necessària 

per a que el VAN sigui 0. 

Per calcular aquests dos indicadors s’hauria de tenir en compte tot el projecte, amb l’extrusor 

adaptat per imprimir amb xocolata, ja que són dos mòduls complementaris. Tot i així, s’analitzarà 

la rendibilitat de manera parcial, suposant que el llit d’impressió refrigerat és un element 

independent i tenint només en compte la fabricació i comercialització d’aquest.  
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Es parteix de la hipòtesi que es fabricaran 500 llits d’impressió, i s’espera vendre’n 150 durant 

l’any de llançament, 150 més durant l’any següent i 200 el tercer any. Els llits es fabricaran durant 

l’any anterior a la seva venta, per tant, durant l’any 0 es tindran en compte els costos de disseny i 

del model, més els dels 150 llits que es preveu vendre durant l’any següent. Durant l’any 1 es 

realitzarà una inversió equivalent a 150 unitats més, i durant l’any dos, la inversió corresponent a 

200 llits d’impressió. Aquestes quantitats són orientatives, ja que és impossible predir quantes 

unitats d’aquest producte es vendran i en quina freqüència.  

En primer lloc, cal estimar quin serà el valor de la inversió a realitzar en cada any. A més del cost 

dels components del model i dels llits per comercialitzar, cal afegir el cost de disseny del llit 

refrigerat, i del muntatge i l’embalatge. El cost del disseny i del model de llit d’impressió 

s’aproximaran a un total de 600€ en conjunt. Pel que fa al cost de muntatge, es suposarà que es 

contracta un operari que dedicarà aproximadament 2h en preparar cada impressora, i el seu cost 

és de 12€/h. El valor de l’embalatge es simplificarà a 3€ per unitat. Tot això s’ha tingut en compte 

en la Taula 3 per a poder determinar la inversió inicial necessària. 

Any 0 Preu unitari Unitats Preu total 

Disseny i model del llit d’impressió 600,00 € 1 600,00 € 

Components llit d’impressió 38,65 € 150 5.797,50 € 

Muntatge  12,00 € 300 3.600,00 € 

Embalatge 3,00 € 150 450,00 € 

TOTAL 10.447,50€ 

 

Any 1 Preu unitari Unitats Preu total 

Components llit d’impressió 38,65 € 150 5.593,50 € 

Muntatge  12,00 € 300 3.600,00 € 

Embalatge 3,00 € 150 450,00 € 

TOTAL 9.847,50 € 

 

Any 2 Preu unitari Unitats Preu total 

Components llit d’impressió 38,65 € 200 7.730,00 € 

Muntatge  12,00 € 400 4.800,00 € 

Embalatge 3,00 € 200 600,00 € 

TOTAL 13.130,00 € 

Taula 3. Pressupost per determinar la inversió de cada any. 
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Un cop coneguda la inversió inicial que s’estima que s’haurà de realitzar, cal fixar un preu de venta 

que faci que el projecte sigui rentable i que produeixi uns certs beneficis. Suposant una taxa de 

retorn del 5% i que les unitats es venen per 80 €, s’obtenen uns beneficis de 4.373.24 € després 

de 3 anys (veure Taula 4). 

Any 0 1 2 3 

Unitats venudes 0 150 150 200 

Fons invertits -10.447,50 €  -9.874,50 €  -13.130,00 €   -   €  

Fons generats  -   €   12.000,00 €   12.000,00 €   16.000,00 €  

      

Moviment de flux -10.447,50 €   2.024,29 €  -1.024,94 €   13.821,40 €  

Moviment de flux acumulat -10.447,50 €  -8.423,21 €  -9.448,16 €   4.373,24 €  

         

VAN (i=5%) 4.373,24 €      

TIR 19,15 %      

Payback 3er any      

Taula 4. Càlcul dels indicadors econòmics. 

D’acord amb aquestes  previsions, es possible invertir en aquest projecte obtenint beneficis 

considerables.  

 

5.3. IMPACTE AMBIENTAL 

A l’hora de realitzar un projecte industrial, cal tenir en compte com afecta al seu entorn, ja sigui 

per l’energia consumida en realitzar certes operacions o per l’elecció dels materials i processos 

que hi intervenen. Existeixen diversos indicadors per mesurar l’impacte que un projecte té sobre 

el medi ambient. 

L’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) permet mesurar l’impacte ambiental d’un producte, procés o 

sistema al llarg del seu cicle de vida, és a dir, des de l’obtenció de la matèria prima fins al fi de la 

seva vida útil. Consisteix en recopilar les entrades (ús de recursos, matèries primeres, transport, 

electricitat...) i sortides (emissions a l’aire, a l’aigua i al sòl, residus i subproductes) del sistema i 

analitzar-les per determinar els impactes ambientals potencials i poder definir estratègies per a 

reduir-los. Totes les dades del sistema es recopilen i quantifiquen en l’Inventari de Cicle de Vida 

(ICV). Aquest anàlisi és complex, i es requereix una gran base de dades per a poder aproximar 
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l’impacte global. Actualment, les empreses utilitzen programaris especialitzats en fer ACVs, que 

permeten una millor estimació de l’impacte total.  

En l’estudi de l’impacte ambiental d’aquest treball es realitzarà un Anàlisi de Cicle de Vida 

simplificat, en el que es tindrà en compte l’energia consumida en les diferents fases, de manera 

aproximada.  

 

Fase de disseny 

En la fase de disseny es tindrà en compte l’energia consumida durant l’elaboració dels estudis 

tèrmics i plànols, proves amb la BCN3D+ i construcció del model. S’ha aproximat el nombre d’hores 

invertits en cadascun d’aquests apartats, s’ha determinat la potència consumida i l’energia total 

(Taula 5). 

 Nombre d’hores Potència consumida Energia consumida 

Ordinador 30 h 0,25 kW 7,5 kWh 

Proves BCN3D+ 10 h 0,2 kW 2 kWh 

Construcció model 1 h 0,1 kW 0,1 kWh 

TOTAL 7,7 kWh 

Taula 5. Energia consumida en la fase de disseny 

 

Fase de fabricació 

La fase de fabricació engloba el procés de construcció, el muntatge, l’embalatge i el transport. 

S’estima l’energia consumida per a obtenir una unitat completa, i es multiplica per el nombre 

d’unitats totals que es preveu vendre durant els tres anys d’horitzó del projecte. 

 Nombre d’hores Potència consumida Energia consumida 

Proves BCN3D+ 0,25 h 0,2 kW 0,05 kWh 

Construcció 0,5 h 0,1 kW 0,05 kWh 

Muntatge 0,5 h 0,05 kW 0,025 kWh 

Embalatge 0,25 h 0,05 kW 0,013 kWh 

Transport 1 h 0,5 kW 0,5 kWh 

TOTAL 0,638 kWh 

Taula 6. Energia consumida en la fase de fabricació per una unitat 
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A partir de la Taula 6 i sabent que es volen fabricar 500 llits d’impressió refrigerats, es pot estimar 

el consum total d’energia durant la fabricació de totes les unitats: 319 kWh. 

 

Fase d’implantació  

El consum energètic durant la fase d’implantació dependrà completament de la quantitat d’hores 

anuals que l’usuari decideixi utilitzar el llit d’impressió refrigerat. Com que per a l’ús del llit 

d’impressió és necessari utilitzar la BCN3D+, es suposarà que l’energia consumida pels dos 

dispositius és la mateixa que consumeix la BCN3D+ quan s’utilitza el llit d’impressió calent.  

Es suposarà un usuari estàndard, propietari d’una pastisseria, que utilitza la impressora BCN3D+ 

amb el llit d’impressió refrigerat i l’extrusor especial per xocolata. Durant els mesos normals, 

utilitza la impressora durant una mitjana de 15 h/setmana. Al desembre, crea una edició especial 

de bombons per Nadal i utilitza la impressora unes 30 hores setmanals. Durant el mes anterior a 

pasqua, la impressora treballa aproximadament 70 h/setmana. El mes d’agost fa vacances i, per 

tant, la impressora no es fa servir. El consum anual d’aquest usuari seria el següent: 

  Nombre d’hores Potència consumida Energia consumida 

Ús BCN3D+ normal 540 h 0,2 kW 108 kWh 

Ús BCN3D+ desembre 120 h 0,2 kW 24 kWh 

Ús BCN3D+ pasqua 280 h 0,2 kW 56 kWh 

TOTAL 188 kWh 

Taula 7. Consum anual d'un usuari estàndard en la fase d'implantació. 

 

Fi de vida útil  

La vida útil de la impressora 3D dedicada a la impressió amb xocolata es fixarà a 20 anys si se’n fa 

un bon ús. El creixement de les noves tecnologies i els avenços que es produeixen constant més 

en el camp de la impressió en 3D i en l’enginyeria alimentaria podrien fer que aquest model quedi 

obsolet. Un cop acabada la seva vida útil, s’hauran de reciclar degudament tots els components 

reciclables segons les normatives vigents. 

S’estima que durant la vida útil d’un llit d’impressió, es consumirà un total d’aproximadament 

3800 kWh. Segons l’IPCC (l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2003), per cada 
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kWh consumit a Espanya s’emeten 0,455 kg de CO2, per tant, un llit d’impressió emetria al voltant 

de 1725 kg de CO2. Això equival aproximadament, per exemple, a la quantitat de diòxid de carboni 

que és capaç d’absorbir una zona de bosc dels Pirineus amb 30 arbres en 30 anys, segons les 

absorcions estimades per l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic (OECC). 
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6. NORMATIVA 

Les directives que s’han de complir per a que aquest nou mòdul de la BCN3D+ pugui ser 

comercialitzat són les mateixes que les que ha de complir la impressora: la Directiva de Baixa 

Tensió 2006/95/CE, la directiva de màquines 2006/42/CE i la directiva RoHS2011/65/UE.  

En primer lloc hi ha la Directiva de Baixa Tensió 2006/95/CE, per equipament elèctric dissenyat 

per ser utilitzat amb un voltatge comprès entre 75 i 1500V en corrent directe. Com que tots els 

components del llit d’impressió estan per sota d’aquest rang, no es modifica el compliment de la 

BCN3D+ respecte aquesta directiva. 

La directiva de màquines 2006/42/CE imposa requisits essencials de seguretat i salut, segons el 

tipus de màquina, el lloc on s’utilitza, els seus components i altres paràmetres que puguin afectar 

a la seguretat i la salut dels usuaris. Aquesta directiva s’haurà de tenir en compte sobretot en les 

connexions entre el llit i el sistema de control. 

Finalment, la directiva RoHS 2011/65/UE restringeix l’ús de certes substancies perilloses en 

aparells elèctrics i electrònics. Es fixa una concentració màxima del 0,1% del pes en materials 

homogenis de plom, mercuri, crom IV, PBB i PBDE, i del 0,01% de cadmi. S’ha de tenir en compte 

que cap dels components superi el percentatge màxim permès. 

Com que el llit d’impressió dissenyat compleix amb els requisits essencials i altres disposicions 

aplicables o exigibles d’aquestes directives, es pot procedir a la construcció d’aquest. 
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7. CONSTRUCCIÓ DEL PROTOTIP 

Un cop dissenyat com ha de ser el llit d’impressió per a complir els objectius del treball, es 

procedeix a construir-ne un model per a poder avaluar el seu funcionament. El model es construirà 

a partir del disseny proposat en l’apartat de l’estudi tèrmic complet, incorporant els elements 

electrònics necessaris, detallats a l’apartat de programari.  

En primer lloc, s’han marcat les cotes i línies de referència necessàries amb un bolígraf a la placa 

de polietilè reticulat. S’han tallat els trossos sobrants amb un cúter i s’han marcat els camins per 

on han de passar els cables (Figura 25). S’ha fet un forat al centre per a allotjar-hi el termistor. El 

tros sobrant de la placa de polietilè reticulat s’utilitzarà per aguantar la protoboard i la placa 

Arduino del prototip.  

 

Figura 25. Placa de polietilè reticulat amb talls. [Font: elaboració pròpia] 

A continuació, s’han escurçat els cables dels Peltiers i s’han soldat en sèrie, de manera que un cop 

col·locats en les seves ranures de la placa de polietilè reticulat ocupin el mínim espai possible. 

També s’han soldat dos cables per a allargar les potes del termistor. Les soldadures s’han recobert 

de cinta aïllant per  a protegir-les.  
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Figura 26. Vista dels Peltiers i el termistor col·locats. [Font: elaboració pròpia] 

Seguidament, s’han col·locat els dissipadors dels Peltiers (de moment sense cola tèrmica) i s’han 

realitzat les connexions necessàries del circuit. Per a comprovar si el sistema segueix funcionant, 

s’ha realitzat una prova sense enganxar encara els components. A la Figura 27 es pot observar el 

sistema muntat, sense la xapa d’alumini superior, per a poder veure les connexions. 

 

Figura 27. Muntatge amb els 4 Peltiers en sèrie. [Font: elaboració pròpia] 
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Un cop comprovat que el sistema funciona, s’aplica la cola entre els Peltiers i els dissipadors. De 

moment no s’encolaran ni la superfície superior dels Peltiers ni el termistor amb la xapa d’alumini, 

per que en ser un prototip, pot ser interessant tenir la possibilitat de retirar la xapa d’alumini i 

comprovar el bon funcionament de les cèl·lules Peltier.  

Si es considera necessari, es poden foradar les plaques d’alumini i unir-les per mitjà de cargols. 

D’aquesta manera, es podria controlar la pressió exercida per les xapes sobre l’estructura. El 

prototip del llit d’impressió refrigerat i el muntatge electrònic es mostren a la Figura 28. 

 

Figura 28. Prototip del llit d'impressió refrigerat. [Font: elaboració pròpia] 
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8. AVALUACIÓ I PROPOSTES DE MILLORA 

Per a comprovar que el prototip del llit d’impressió refrigerat funciona correctament es duran a 

terme les proves necessàries. Aquestes serviran per determinar si el funcionament de la part 

electrònica és correcte, tot valorant-ne la precisió, i s’esbrinarà si compleix l’objectiu de millorar 

la solidificació de la xocolata.  Seguidament, es comentaran els  aspectes que es poden millorar 

del sistema actual i es faran propostes complementàries que, degut a l’abast del projecte i a la 

limitació de temps, no s’han pogut investigar. 

 

Avaluació 

En primer lloc, s’han realitzat proves en buit, proporcionant unes temperatures objectiu de 20°C, 

19°C i 17°C, sempre amb un interval de tolerància de 0,5°C. Durant aquestes proves, s’ha detectat 

que de de vegades el termistor indica canvis sobtats de temperatura i en general la temperatura 

que mostra és un parell de graus superior a la real. A més, les cèl·lules Peltier no poden baixar la 

temperatura a menys de 18°C (segons indica el termistor) utilitzant el mateix voltatge de la prova 

amb un Peltier (5V).  

Afortunadament, la solució a aquests problemes és senzilla. Les cèl·lules Peltier es poden 

alimentar amb 12V, per tant, només caldrà connectar-les a una font de tensió major (actualment 

només es disposa de la font de 5V de l’Arduino. Els errors de lectura de temperatura del termistor 

poden ser deguts al contacte entre aquest i la xapa d’alumini, ja que durant la prova amb un Peltier 

calia fer pressió amb el dit per mantenir el contacte. L’ús de la cola tèrmica hauria de solucionar 

aquest problema. 

A continuació, s’ha fet una prova amb una temperatura objectiu de 18°C abocant gotes de 

xocolata fosa a la superfície. Per a determinar-ne l’efectivitat, s’ha comparat la solidificació de les 

gotes abocades sobre el llit d’impressió i sobre un plat. Per a poder determinar si s’ha solidificat, 

s’exerceix una mica de pressió amb la cantonada d’un paper. No s’ha determinat el temps exacte 

de solidificació en cada cas, però s’ha pogut comprovar que passats uns minuts, les gotes del plat 

estan totalment líquides, mentre que les del llit ja s’han solidificat fins la meitat. 
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Figura 29. Prova de solidificació de la xocolata. [Font: elaboració pròpia] 

 

Propostes de millora 

El proper pas és integrar la part electrònica a la BCN3D+, de manera que directament llegeixi els 

valors de temperatura proporcionats pels .gcodes i els interpreti amb la placa Arduino que 

controla la resta de maquinari. S’hauran d’adaptar les comandes referents al control de 

temperatura del llit calefactor actual, indicar on estan connectades les cèl·lules Peltier i definir la 

relació entre el voltatge que cal aplicar segons la temperatura objectiu. El nou llit fa variar el volum 

d’impressió, per tant també s’hauran de canviar els valors necessaris per a que el 

microcontrolador ho tingui en compte. 

Actualment, la pantalla LCD indica la temperatura del llit sota el títol de “Hot Bed”, la temperatura 

objectiu i la temperatura real, i un dibuix que representa una plataforma calefactada. Per indicar 

que el que es vol fer és refredar el llit, es podria canviar el títol per el de “Cold Bed” i el dibuix, 

amb un floc de neu sobre el llit per indicar que es vol refredar. 

El llit d’impressió funciona correctament quan s’imprimeixen peces de poca alçada, i millora 

notablement els resultats en relació a la impressió sense llit refrigerat. Tot i això, els seus efectes 

disminueixen a mesura que augmenta el nombre de capes, ja que la refrigeració és produeix 

localment. Per a facilitar la solidificació en les capes més elevades, es podria afegir un sistema 
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refrigerant que és mogui amb la punta de l’extrusor. La BCN3D+ incorpora un ventilador de petites 

dimensions que actua directament sobre el filament dipositat. Utilitzant xocolata com a material 

d’impressió, aquesta opció podria desplaçar la xocolata del seu lloc abans que es solidifiqui. Enlloc 

de refrigerar amb aire fred, es podria aplicar la mateixa tecnologia de cèl·lules Peltier en l’extrusor. 

Existeixen cèl·lules Peltier circulars amb un forat al centre que, situat a la punta de l’extrusor amb 

la cara freda cap avall, permetria refrigerar cada capa a mesura que es va dipositant. 

Si la refrigeració no fos suficient, o les condicions de l’ambient fessin impossible mantenir una 

temperatura adequada en la zona d’impressió, es podria considerar crear una cambra d’impressió 

amb algun sistema refrigerant, o simplement aïllada tèrmicament, de manera que es pogués 

refrigerar l’interior amb el llit refrigerat. 
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CONCLUSIONS 

Amb aquest treball s’ha aconseguit l’objectiu proposat: el disseny d’un llit d’impressió refrigerat 

que permeti millorar i agilitzar la solidificació de la xocolata, per a poder crear peces estables i 

precises. Aquest llit representa la versió oposada del hotbed utilitzat actualment per a la impressió 

de materials plàstic. Els components que el formen són diferents, però la seva manera de 

funcionar és similar: compta amb un sensor de temperatura i un sistema de refrigeració controlat 

electrònicament, que permet proporcionar una temperatura determinada a la superfície 

d’impressió i mantenir-la constant. 

El sistema creat és compatible amb la BCN3D+, i es poden realitzar impressions amb el prototip. 

Tot i així, si es vol comercialitzar, s’haurà d’integrar el sistema electrònic amb el que ja té la 

impressora, per tal de no haver d’utilitzar dos microcontroladors diferents, poder mostrar la 

temperatura a la pantalla LCD i controlar la refrigeració manualment o especificant la temperatura 

als arxius .gcode. 

Tenint en compte que el llit refrigerat serà un nou mòdul per incorporar a la BCN3D+, l’estudi 

econòmic que s’ha realitzat preveu un VAN de 4.373,24€ (amb una taxa d’interès del 5%) i un TIR 

del 19,15%, venent 500 unitats a 80€ cadascuna en un horitzó de 3 anys. El retorn de la inversió 

realitzada es produiria en el 3er any. Amb aquests valors es podria comercialitzar el producte 

obtenint-ne beneficis significatius. 

De la construcció i les proves realitzades amb el prototip, se’n pot extreure que el sistema funciona 

correctament i realment facilita la solidificació de la xocolata. No obstant, si es volen imprimir 

figures de certa alçada, pot ser que la refrigeració només a la base no sigui suficient, i sorgeixi la 

necessitat d’incorporar altres sistemes de refrigeració, sobretot per a cobrir la zona propera a la 

sortida de l’extrusor. 

L’objectiu del projecte és crear una impressora 3D d’us domèstic i versàtil, capaç d’imprimir figures 

robustes de xocolata de manera senzilla. Aquest treball suposa un pas més per a poder arribar a 

aquest objectiu. De totes maneres, encara queda molta feina per fer, sobretot si es vol aconseguir 

una impressora 3D domèstica per al públic general. Caldrà simplificar i adaptar els programaris de 

configuració de les peces i de les impressores per a que tothom els pugui entendre i manipular. 
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