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1.INTRODUCCIÓ 
 

La decisió de fer aquest treball, hem va venir de sobte un dia a classe de tecnologia.  

Per explicar-me millor; estàvem repassant noticies com sempre fèiem un dia a la 

setmana, i un d’aquests va sortir una noticia que deia que havien imprès una 

pròtesis amb una impressora 3D. Em va sorprendre tant que allò fos possible, que 

vaig pensar que jo havia d’endinsar-me en tot aquell món tan desconegut per mi i 

saber-ne tantes coses com fossin possibles. La idea de poder fer una impressió amb 

3D em fascinava, perquè el tipus d’impressió que jo coneixia era la 2D, en un full de 

paper normal i corrent, però aquest tipus d’impressió era totalment diferent, trencava 

tots els meus esquemes, ja que era poder fer dibuixos que simplement tenies en un 

full i convertir-los en un objecte real, amb un volum i una textura. Un cop vaig decidir 

que volia que el meu treball de recerca fos sobre la impressió 3D li vaig comentar al 

meu professor de tecnologia, i ell, en veure que jo m’hi havia interessat tant va 

decidir que ell també en volia formar part, i hem va donar un petit cop de mà, que ha 

sigut la clau del meu projecte.  

La primera pregunta que em vaig fer un cop m’havien acceptat el treball, va ser: I ara 

per on he de començar, i serè capaç de dur a terme un repte d’aquestes 

característiques? Doncs bé, el primer que volia fer era construir la impressora, era la 

part que més emoció hem feia. Tot seguit, un cop la tingués construïda, volia crear 

un disseny 3D propi i poder-lo imprimir. I després ja em preocuparia de fer totes les 

explicacions necessàries per poder elaborar el treball escrit.  

La part pràctica, que seria la construcció de la impressora la vaig començar al 

Gener, just tornant de les festes de Nadal, i durant tot el curs de primer de batxillerat 

la vaig construir. La vaig acabar a principis de Juny, i ja la vam poder posar en 

marxa i poder veure com funcionava.  



Impressió 3D 
 

 

3 

 

Va funcionar tot a la primera i  tenint en compte que jo mai havia fet un projecte 

d’aquell estil, és a dir, que la meva experiència era nul·la va anar prou bé. L’única 

cosa que ens va fallar va ser una femella mal 

collada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 1: Primera peça impresa 

amb la impressora. Font: Elaboració 

pròpia.  
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2.IMPRESSORA 3D 

2.1.PRESENTACIÓ 

 

Una impressora 3D és una màquina que serveix per produir objectes 3D físics d'un 

model virtual creat per un ordinador. En l'actualitat són utilitzats per la prefabricació 

de peces o components, en sectors com l'arquitectura i el disseny industrial.  

El sector en què aquest tipus d'eines resulta més comú és el de 

les pròtesis mèdiques, on resulten ideals donada la facilitat per adaptar cada peça 

fabricada a les característiques exactes de cada pacient. 

Els models comercials actualment són de dos tipus: 

 De compactació, que es basa en una massa de pols compacta per estrats. 

 D’addició, o d'injecció de polímers1, en què la matèria és afegida per capes. 

Segons el mètode utilitzat per a la compactació 

de pols, es poden classificar en: 

 Inkjet impressores 3D: Són impressores de 

tinta on utilitzen un compost de pols, que 

pot ser guix o cel·lulosa (el més comú és 

el guix). El resultat és bastant fràgil, per la 

qual cosa la peça s'ha de sotmetre a un 

bany de Cianoacrilat2 o Resina epòxid3 per 

                                            
1 Els polímers són macromolècules formades per la unió de molècules més petites 

anomenades monòmers. 

2 Conjunt de substàncies usades com adhesius d’enduriment ràpid 

3 És un polímer orgànic termostable que s'endureix quan es barreja amb un agent catalitzador. 

Il·lustració 2: Exemple d’impressora 

Inkjet 3D. Font: Google 

imatges,copyright.  

http://ca.wikipedia.org/wiki/3D
http://ca.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://ca.wikipedia.org/wiki/Disseny_industrial
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B2tesis
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmer
http://ca.wikipedia.org/wiki/Guix
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cianoacrilat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Resina_epoxi
http://ca.wikipedia.org/wiki/Adhesiu
http://ca.wikipedia.org/wiki/Enduriment
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmer
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donar-li la duresa necessària. A les peces elaborades amb pols de cel·lulosa 

s'hi pot afegir goma per obtenir parts flexibles. Aquest sistema té l'avantatge 

que és un mètode ràpid i econòmic, encara que les peces són més fràgils que 

fent servir el mètode d’impressió següent.   

 Impressores làser 3D: Per mitjà de l'energia d'un làser es polimeritza4 la pols. 

Després la peça se submergeix 

en un líquid perquè el material 

augmenti la seva duresa i 

resistència. Posteriorment amb 

l'ajuda d'una aspiradora es treu 

l'excés de pols, que en el futur es 

reutilitzarà amb altres 

impressions. Al final del procés 

d'impressió, s'ha d'esperar un 

temps perquè polimeritzi el 

material acabat. L'avantatge 

d'aquest sistema és que les peces són més resistents que amb el mètode 

anterior, encara que el procés és més lent i més car.  

Segons el mètode utilitzat per l’addició o injecció de polímers hi ha un sistema 

d’impressió:  

Sistema d'impressió de peces 3D, és la tecnologia per injecció de resines líquides 

que polimeritzen amb la llum ultraviolada. Es tracta de fotopolímers a base 

d'acrílic amb diferents propietats, i presenta uns quants avantatges com ara: 

varietat, flexibilitat, millora de la resistència al trencament, colors, etc. Es 

caracteritza per la seva precisió i acabat de superfície, que fa que tingui una 

                                                                                                                                        
 

4 Procés químic en el qual mitjançant la calor, la llum o un catalitzador s’uneixen diferents molècules 

d’un compost per formar una cadena de múltiples anells d’aquests i fins a obtenir una macromolècula.  

Il·lustració 3: Exemple del tipus de material 

que utilitza la impressora de làser 3D. Font: 

Google imatges,copyright.  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Goma
http://ca.wikipedia.org/wiki/L%C3%A0ser
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Injecci%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llum_ultraviolada
http://ca.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%ADlic
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aplicació en eines molt adequada. Aquesta tecnologia ha estat la primera a 

injectar dos materials diferents en una mateixa secció, que permet la creació de 

materials digitals amb propietats "a la carta". L’avantatge d'aquesta tecnologia és 

que és possible aconseguir peces de gran qualitat, encara que una mica més 

cares si fem la comparativa amb els altres sistemes d’impressió.  

També hi ha les impressores que dipositen 

material fos. Aquestes impressores dipositen el 

material fos, generalment plàstic, sobre una 

superfície plana en capes. Aquest plàstic surt 

de l’extrusor amb uns fils minúsculs, que se 

solidifiquen al mateix moment en què entren en 

contacte amb la superfície plana.   

La impressora que he construït jo, és un 

exemple d’aquests tipus d’impressora, que són 

les del projecte RepRap, de la Universitat 

Politècnica de Catalunya. 

 

2.2.HISTÒRIA  

El món de les impressores 3D, tot i semblar un invent molt recent, no és del tot així. 

Vegem-ho tot seguit. 

L’ inici de la impressió en 3D es remunta a 1976, 

quan es va inventar la impressora d’injecció de 

tinta, perquè funcionen de la mateixa manera. La 

diferència entre les dues és que el capçal de la 

impressora 3D, en lloc de treure tinta, diposita 

Il·lustració 4: Exemple d’impressora 3D 

de la Rep Rap Bcn. Font: Rep  

Rap Bcn, copyright.  

Il·lustració 5: Exemple 

d’impressora d’injecció de tinta. 

Font: Joan Viladrich. 
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material en una sèrie de capes que van creant un objecte a partir d’un format digital 

(Malla 3D).  

L’any 1983, gràcies a l’inventor Chuck Hull, que era un expert en el camp de l’òptica 

iònica, va inventar la primera màquina SLA5 de fabricació de prototips (Rapid 

Prototyping) capa per capa. Bàsicament, consisteix en un làser UV que va 

solidificant material, en format pols,  que crea formes tridimensionals capa per capa. 

Aquestes màquines no es van començar a comercialitzar fins l’any 1988, a través de 

la companyia 3D Systems també fundada per Chuck Hull. De l’any 1988 a l’any 1990 

es creen nous mètodes d’impressió, com són la impressió d’objectes a través de 

material fos (FDM)6 i la impressió per làser (SLS)7 

Més endavant, l’any 1993 un grup d’estudiants del Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) creen la impressió 3D per injecció. Dos anys més tard, s’inicia la 

venda dels primer equips basats en aquesta tecnologia, a través de l’empresa 3D 

Systems.    

A principis de s.XXI (1999-2001), la indústria mèdica 

comença a aplicar la tècnica de la impressió en 3D 

amb resultats molt positius i esperançadors. Així 

doncs, s’imprimeix el primer òrgan criat en un 

laboratori, a partir de les cèl·lules mare del propi 

pacient. Un altre exemple va ser el disseny d’un 

ronyó en miniatura implantat en un animal, amb el 

100% d’èxit d’acceptació.  

L’any 2006, es comercialitza la primera màquina del tipus SLS (Sinterització de 

Làser Selectiu). El funcionament bàsic d’aquesta màquina és que una llum làser va 

                                            
5 Estereolitografia 

6 Sigles provinents de Fused Deposition Modelling  

7 Sigles provinents de Selective Laser Sintering 

Il·lustració 6: Exemple d’un cor imprès 

amb una impressora 3D. Font: Joan 

Viladrich. 
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solidificant un fotopolímer per convertir-lo en una peça en 

3D. Aquesta màquina acaba sent molt popular per a la 

indústria del prototipatge i les pròtesis mèdiques.  

 

 

 

 

 

L’any 2008, Rep Rap assoleix el repte de 

desenvolupar la primera impressora 

autoreplicable, és a dir, que té la capacitat 

d’imprimir la majoria dels seus components.  

 

També el 2008, apareixen les primeres comunitats a la xarxa, on artistes, arquitectes 

i dissenyadors poden mostrar i compartir els seus dissenys 3D i convertir-los en 

objectes reals (físics) i econòmics. 

 

L’any 2008, MakerBot Industries, companyia que 

desenvolupa hardware de codi obert per a 

impressores 3D, inicia la venta de kits de muntatge 

d’impressores 3D.   

 

 
Il·lustració 9: Exemple 

d’impressora de la companyia 

Makerbot. Font: Joan Viladrich. 

 

Il·lustració 8: Exemples d’impressores 

autoreplicables. Font: Joan Viladrich. 

 

Il·lustració 7: Exemple 

d’impressora SLS. Font: Joan 

Viladrich. 
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L’any 2008 per primera vegada, una persona gràcies 

a una pròtesis impresa en 3D, és capaç de caminar 

amb una cama, on totes les parts (peu, genoll, tíbia, 

peroné…) estan impreses en una mateixa estructura, 

sense necessitat d’operacions de muntatge.  

 

 

L’any 2009, arriba la Bio-impressió, amb la impressió del 

primer vas sanguini.  

 

 

 

Al 2011, s’imprimeix el primer avió en 3D. Es tracta d’un avió 

no tripulat, que es construeix en set dies i que té un pressupost 

de 7.000€. Gràcies a la impressió en 3D, les ales tenen una 

forma el·líptica, que millora molt l’ eficiència aerodinàmica, 

però que, per contra, és cara de fabricar.   

 

 

Il·lustració 11: Vas sanguini 

imprès amb una impressora 

3D. Font: Joan Viladrich. 

 

Il·lustració 10: Cama impresa amb una 

impressora 3D. Font: Joan Viladrich. 

 

Il·lustració 12:  Avió 

imprès amb una 

impressora 3D. Font: 

Joan Viladrich. 
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Al 2011, es fa possible la primera impressió 3D en Or i Plata. 

La impressió d’or de 14 quilats i plata de Llei8, obra un nou 

mercat entre els joiers amb la possibilitat d’oferir uns 

dissenys més econòmics i atractius.  

 

 

 

Al 2011, Kor Ecologic presenta el primer cotxe imprès en 

3D. Es tracta d’un prototip de cotxe que intenta ser el 

màxim d’eficient amb el medi ambient. La totalitat de la 

seva carrosseria està impresa en 3D. El seu preu 

oscil·larà entre els 12.000 i el 60.000€.  

 

 

També l’any 2011 es crea una carrosseria d’un cotxe 

impresa amb 3D. El que seria l’estructura interna està feta 

com la resta de cotxes. 

 

 

 

                                            
8 La plata de llei és aquella que té un 95% de plata pura i un 5% d’un altre metall, normalment coure. 

Això es dur a terme perquè la plata en estat pur és molt mal·leable i no té cap resistència, i d’aquesta 

manera guanya aquestes propietats i es pot utilitzar amb més facilitat.   

Il·lustració 13: Peça 

d’or impresa amb una 

impressora 3D. Font: 

Joan Viladrich. 

 

Il·lustració 14: Cotxe imprès 

amb una impressora 3D. 

Font: Joan Viladrich. 

 

Il·lustració 15:  Carrosseria 

de cotxe impresa amb una 

impressora 3D. Font: Joan 

Viladrich. 
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L’any 2012, es fa el primer implant de pròtesis de 

mandíbula en 3D. Permet imprimir pròtesis de 

mandíbula personalitzades utilitzant pols de titani.  

 

 

 

L’any 2014 s’ha creat una nova impressora 3D.  

 

 

 

2.3.APLICACIONS MÉS CONCRETES 

 

Des de l’ inici de la impressió 3D s’han anat trobant moltes més aplicacions teòriques 

que les que hem descrit fins ara. Algunes d’elles, actualment ja són possibles, però 

n’hi ha d’altres que encara no s’han arribat a posar en 

marxa.   

Algunes aplicacions de la impressió 3D són:  

MOTLLOS DE SILICONA, dissenyen una replica de la 

peça a realitzar, per a poder crear un motllo de silicona o 

un motllo destructiu amb un a material volàtil.  

Il·lustració 16: Mandíbula impresa 

mitjançant fdm. Font: Joan 

Viladrich. 

 

Il·lustració 17: Exemple d’impressora 

3D de la Rep Rap BCN. Font: Rep 

Rap BCN, Copyright.  

 

 

Il·lustració 18: Exemple 

del motllo creat amb una 

impressora 3D i la peça 

feta amb or. Font: Joan 

Viladrich. 
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PECES DE ROBA, el vestit, que és un disseny de Fabrics de formes futuristes, està 

fet d’una manera que sigui molt pràctic portar-lo ja que no és rígid. A més també es 

pot imprimir peces de roba fetes amb fil, de l’empresa Openknit.  

També s’ha fet el disseny d’unes sabates com les que veiem a la fotografia numero 

8. A l’hora de confeccionar aquests estil de sabates s’ha combinat la impressió 3D, 

que aporta 

lleugeresa, com 

a recolzament a 

la pràctica 

tradicional.  

 

 

 

 

 

MEDICINA, s’han creat unes pròtesis 

d’òrgans per a poder assajar 

intervencions quirúrgiques. És una 

manera de poder practicar una 

operació complicada o mai realitzada 

per no cometre a l’operació real cap 

mena d’equivocació.  

 

 

Il·lustració 20: Exemple de vestit 

i sabates imprès amb una 

impressora 3D. Font: Joan 

Viladrich. 

Il·lustració 21: Exemples de pròtesis de cranis. Font: Joan 

Viladrich.  

Il·lustració 19: Exemple de teixit imprès amb una 

impressora 3D. Font: Joan Viladrich. 
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PROTOTIPATGE, l’empresa Fabrics fa dissenys de 

formes futuristes. Actualment en el món de la 

Formula 1 és fa servir la impressió 3D per tal de 

poder tenir físicament un prototip del cotxe que 

posteriorment es fabricarà. Aquesta tècnica els 

permet fer proves i optimitzar al màxim el cotxe.  

 

MODELISME, també es pot crear el disseny de 

peces trencades o bé de dissenys propis.  

 

 

 

JOIES, l’empresa Fabrics  crea el disseny de joies 

amb formes futuristes. En el cas de tenir una 

impressora pròpia podries crear-te tu mateix els teus 

propis models i poder tenir les teves propies joies 

personalitzades.  

 

 

IL·LUMINACIÓ, disseny de 

llums.  

 

 

Il·lustració 22: Exemple 

d’impressora 3D per fer prototips de 

cotxes. Font: Joan Viladrich.  

Il·lustració 23: Exemple de disseny propi. 

Font: Joan Viladrich.  

Il·lustració 24: Exemple de joies 

impreses amb una impressora 3D. 

Font: Joan Viladrich.  

Il·lustració 25: Exemple de llums impreses amb una 

impressora 3D. Font: Joan Viladrich.  
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ALIMENTACIÓ, actualment és comença a tenir la tecnologia suficient per a poder 

controlar la xocolata. Però també s’ha intentat amb altres tipus d’aliments com les 

hamburgueses o les pizzes, tot i que és un sector important que encara ha de créixer 

i millorar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 26: Exemple de la impressió de la 

xocolata. Font: Joan Viladrich.  

Il·lustració 27: Exemple de 

menjar imprès amb una 

impressora 3D. Font: Joan 

Viladrich.  
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3.CONSTRUCCIÓ IMPRESSORA 

Primer de tot, abans de posar-me a construir la impressora, em vaig assegurar 

d’entendre bé les instruccions. Cal destacar que anaven amb una targeta SD9 i amb 

un format 3D, que és molt més pràctic que un PDF pel que fa a l’hora de treballar-hi. 

A cada pas t’ensenyaven les peces que faries servir, et deien el seu nom i on les 

podries trobar. També em vaig mirar una mica les peces que em donaven, com 

estaven repartides, i les diferents caixes que hi havia dins una caixa més gran. 

Després d’haver-me familiaritzat amb tot amb el que hauria de treballar, em vaig 

posar de cara a la feina. Primer de tot vaig haver de començar amb la part mecànica 

i després amb la part electrònica.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
9 Una targeta SD (Secure Digital) és un estri d’emmagatzematge de petites dimensions. Avui en dia ja 

existeix la SD, la mini SD i la micro SD.  

 

Il·lustració 29: Exemple d’imatge del manual rep rap. 

Font: Manual Rep Rap.  

Il·lustració 28: Peces de la 

impressora. Font: Manual Rep Rap.  
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3.1.PART MECÀNICA 

 

3.1.1.ESTRUCTURA 

 

El primer que vaig haver de fer va ser muntar l’estructura bàsica de la impressora, 

que constaria de 12 barres de secció quadrada, completament rectes, de color negre 

i amb canalitzacions als 4 costats. Per aquests canals hi vaig haver de passar uns 

ferros molt petis amb un forat al mig anomenats nuts, que més endavant vaig 

comprovar que servien com a suport per als cargols que caldria collar. Per això 

mateix, cal tenir molta cura a l’hora de col·locar aquests ferros perquè en el cas que 

te’n deixessis un, o al collar algun altre cargol més endavant et quedés amagat, et 

podria resultar un problema, ja que no podries collar alguna de les peces de més 

endavant. En el meu cas només me’n va fallar un, no sé si perquè me’l vaig deixar o 

perquè em va quedar amagat en algun lloc, la qüestió és que no el vaig trobar però 

no va resultar ser res greu ja que la peça que havia d’anar collada ja en tenia prou 

amb un cargol. Les peces de ferro estan marcades amb vermell i les zones més 

perilloses on poden quedar amagades estan amb color blau tal i com es pot observar 

a la il·lustració numero 30.  

Després vaig ajuntar les 12 barres amb 

unes peces de color blau fetes de plàstic, 

construïdes per una altra impressora igual 

a la meva. A continuació vaig posar dues 

plaques metàl·liques a cada costat de la 

impressora horitzontalment.   

 

 

Il·lustració 30: Imatge on es veuen els llocs 

problemàtics de la impressora. Font: Manual 

Rep Rap.  
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3.1.2.EIX Y  

 

Després de tenir l’estructura bàsica acabada, vaig començar amb l’eix Y. Primer de 

tot, vaig posar els carrils per on lliscaria la placa que aguantarà més endavant el Hot 

bed10 i el vidre on s’imprimirà la peça, podríem dir que és el suport de la peça. A 

l’hora de collar aquesta placa, cal no fer servir gaire força i és necessari no  cargolar-

los fins al final, ja que sinó el Hot bed no podria lliscar pels carrils. A més, cal 

assegurar-se que tots els cargols estan més o menys cargolats a la mateixa mida 

perquè la placa es pugui moure amunt i avall amb facilitat. També cal fixar-se amb 

l’orientació de la base, és a dir, cal tenir la impressora ben orientada, per exemple jo 

intentava tenir sempre la impressora 

col·locada com a les instruccions i així 

m’assegurava que no quedes res al 

revés.   

També vaig haver de col·locar el final de 

cursa de l’eix Y, que té com a funció 

avisar la placa que ha arribat al punt 

màxim del seu recorregut i que ha de 

tornar endarrere. Tot seguit, vaig 

col·locar un motor amb una corretja 

situada de punta a punta de la impressora, que té com a funció moure la placa per 

tal que és pugui moure per tot l’eix Y.  

 

 

                                            
10 És el lloc on s’imprimeix la peça. La impressora arriba fins a unes temperatures al voltant dels 55º, 

per això se l’anomena Hot bed literalment “llit calent”. 

Il·lustració 31: Imatge per complementar la 

informació, vista de sota la impressora. Font: 

Manual Rep Rap. 
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3.1.3.EIX Z 

A continuació, vaig muntar l’eix Z. El primer que vaig 

haver de fer va ser col·locar els dos motors que faran 

girar unes barres metàl·liques, i que d’aquesta manera, 

podran moure les quals mouran l’eix X, on hi ha 

l’extrusor11 de la impressora. Després vaig collar les 

barres metàl·liques amb els motors i vaig fer passar 

dues peces de plàstic blaves a través de les barres. 

També he col·locat el final de cursa a la base de la 

impressora, que servirà per indicar que no pot baixar 

més, ja que si ho fes l’extrusor podria arribar a tocar 

amb el vidre del Hot bed. A l’eix Z, és important utilitzar 

l’eina de calibratge, col·locar-la entre les peces i la base 

de la impressora i col·locar la peça de plàstic a la mida 

que indica l’eina. Veure la il·lustració numero 32. 

 

3.1.4.EIX X 

Com que ja tenim l’eix Z acabat, ara tocava 

muntar l’eix X. Primer de tot vaig agafar dues 

barres cilíndriques metàl·liques i les vaig fer 

passar per dins les peces de plàstic de l’eix Z. 

A través d’aquestes barres metàl·liques hi vaig 

fer passar unes altres peces de plàstic que 

serviran de base a l’extrusor i al motor que fa 

moure l’eix X. Vaig col·locar-hi també uns 

coixinets que faran que el conjunt es mogui millor per les barres.  

                                            
11 L’extrusor és la part de la impressora que s’encarrega de desfer i expulsar el plàstic. 

Il·lustració 32: Exemple de 

l’eina de calibratge i com 

utilitzar-la. Font: Manual Rep 

Rap. 

il·lustració 33: Exemple de cargols que no 

cal apretar massa fort. Font: Manual Rep 

Rap.  
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A continuació expliquem un part important del muntatge: les peces de plàstic que es 

mouran per les barres, s’han de collar amb un cargols. Aquests seran els que faran 

que els coixinets quedin subjectes amb les peces de plàstic i no ballin, formant un 

conjunt. És molt important que aquests cargols no es cargolin gaire fort, ja que si es 

fa així el plàstic es pot acabar trencant i llavors els coixinets no podran quedar 

subjectats a les peces. A causa de l’excés de força, a mi se’m va trencar una peça 

d’aquestes i ho vaig  haver d’acabar arreglant amb cola i un tros de cartró per fer 

més pressió i que s’aguantés.  

Un altre problema amb el que em vaig trobar va 

ser que vaig haver de col·locar femelles a 

través d’uns forats molt petits, d’una mida justa 

perquè la femella passes. A l’hora de col·locar-

les, el forat encara tenia alguns trossos de 

plàstic a dins, a causa d’un error d’impressió. 

Per resoldre el problema i poder fer passar les 

femelles pels forats vaig haver d’agafar un 

tornavís pla i intentar treure les restes de plàstic 

de dins el forat i fer que quedes “net”.  

Tot seguit, vaig col·locar a la base de l’eix x, l’ extrusor; dos ventiladors, per tal de 

refrigerar en tot moment l’extrusor; una corretja que 

passa pel motor de l’eix z i que permet moure el 

conjunt de la base de l’eix x, el final de cursa de l’eix 

x, i, per últim, els engranatges i el motor, que 

permeten anar agafant el tub de material que 

entrarà per l’extrusor i que és el material del que 

estarà feta la peça que volem imprimir. En el nostre 

cas és un plàstic de color blau o groc anomenat PLA 

Il·lustració 34: Exemple de forats on 

costa fer entrar les femelles. Font: 

Manual Rep Rap. 

Il·lustració 35: Femelles que cal 

apretar amb força. Font: Manual Rep 

Rap. 
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(Poliàcid Làctic).  

A l’estructura de l’extrusor hi ha unes femelles que són les que aguanten els 

engranatges, aquestes femelles han d’anar bastant fortes, ja que sinó els 

engranatges no giraran bé i no agafaran bé el tub de material. Veure imatge 35.  

 

3.2.PART ELECTRÒNICA 

 

Desprès d’acabar tota la part mecànica de la impressora, vaig començar amb la part 

electrònica.  

El primer que vaig haver de fer va ser 

col·locar la pantalla de control a l’extrem 

dret de la base de la impressora, on també 

s’hi introdueix la targeta SD on hi ha totes 

les configuracions de la impressora. La 

pantalla de control estava formada de 

diverses parts, però la més important que 

era on hi ha la pantalla i la placa base, vaig 

haver de posar-hi unes tires d’espuma per 

tal de fixar-la correctament amb la resta de 

peces (marcades amb les fletxes a la imatge 

numero 36).  

A continuació, vaig col·locar la font d’alimentació 

a sota de la base de la impressora. Després, a la 

part de sota de la base, vaig col·locar la placa 

base, fent servir també tires d’espuma per tal que 

Il·lustració 36: Gomes que s’han de col·locar 

per fixar millor el conjunt. Font: Manual Rep 

Rap. 

Il·lustració 37: Font d’alimentació i 

placa base. Font: Manual Rep Rap. 
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la placa no toqués directament la base ja que podria produir-se un curtcircuit. També 

vaig col·locar les quatre plaques electròniques de control dels servomotors12, de tal 

manera que trobàvem una placa per cada eix i per 

l’extrusor. A la placa base ens va quedar un espai en 

blanc per poder connectar un altre extrusor si ens 

convingués.  

 

 

 

 

Tot seguit, vaig haver de col·locar unes peces 

adhesives, les quals servirien juntament amb unes 

brides, per poder subjectar els cables que van de la 

placa base a diferents parts de la impressora, (peces 

grogues de la imatge numero 38).  

 

 

 

 

 

Tots els cables que vaig connectar, els vaig fer passar per un passa fils espiral que 

serveix per tenir tots els cables junts, ben fixats i també per un tema de seguretat.    

                                            
12 Motor auxiliar destinat a comandar un servomecanisme 

Il·lustració 39: Peces grogues 

que cal col·locar per subjectar 

els cables. Font: Manual Rep 

Rap. 

Il·lustració 40: Exemple de passar els cables de la 

impressora. Font: Manual Rep Rap. 

Il·lustració 38: Foto de la 

impressora abans de col·locar 

els cables. Font: Elaboració 

pròpia.  
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El primer cable que vaig connectar va 

ser el que anava des del motor al final 

de cursa de l’eix x, anomenat “X 

Endstop & X stepper extender”. Aquest 

cable té la funció de fer moure el motor i 

fer funcionar el final de cursa de l’eix x.  

 

 

El segon cable que vaig connectar va ser el que 

anava fins el motor i fins el final de cursa de l’eix y, 

el qual té la funció de fer moure el motor i fer 

funcionar el final de cursa. És diu “ Y Endstop & Y 

stepper extender”. 

 

 

 

 

El tercer cable que vaig col·locar va 

connectat al final de cursa de l’eix z. 

Aquests cable té la funció de fer 

funcionar el final de cursa, proporcionant-

li la informació corresponent.  El cable 

s’anomena “ Z Endstop & right stepper extender”.  

Il·lustració 4: Exemple de com cal passar el 

cable. Font: Manual Rep Rap. 

Il·lustració 42: Exemple de com cal 

passar el cable. Font: Manual Rep 

Rap. 

Il·lustració 43: Exemple de com cal passar el cable. 

Font: Manual Rep Rap. 
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El quart cable que vaig col·locar va ser el 

que connecta la placa amb el motor que fa 

girar les barres metàl·liques de l’eix z, per 

poder fer pujar i baixar l’eix x. El cable 

s’anomena “Z left stepper extender”. 

 

 

 

El cinquè cable que vaig posar va ser el que 

va connectat al motor de l’extrusor, el qual 

té la funció de fer moure uns engranatges 

que fan que el fil de material baixi fins 

l’extrusor i allà es fongui per tal de poder 

començar a imprimir. Aquest cable 

s’anomena “Extruder stepper extender”. 

 

El sisè cable és el que connecta la 

placa base amb l’extrusor, el qual fa 

que l’extrusor és pugui escalfar per 

poder començar a extrusionar. 

S’anomena “Hot bed extender”. 

 

Il·lustració 44: Exemple de com cal passar el 

cable. Font: Manual Rep Rap. 

Il·lustració 45: Exemple de com cal passar el cable. 

Font: Manual Rep Rap. 

Il·lustració 46: Exemple de com cal passar el cable. 

Font: Manual Rep Rap. 
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Per connectar el setè cable vaig fixar-

me bé amb el capçal, per on es 

connecten, ja que si no els 

orientàvem bé després hauríem tingut 

problemes.  

Per poder connectar aquest cable a 

la placa vam necessitar una mena de 

doble sortidor, una extensió que 

permet connectar dos cables al mateix lloc, anomenat “Fan extension”.  

Aquests cables van connectats amb els dos ventiladors que refrigeren l’extrusor i el 

seu motor.   

 

 

 

 

El vuitè cable és el que va connectat al 

Hot bed, que és la superfície on 

s’imprimeix l’objecte. Aquest cable 

s’anomena “Hot bed extender” i va 

col·locat al costat de la font d’alimentació 

cobert per un passa fils articulat. El lloc on 

es connecten el cable “Hot bed extender” 

amb el connector del Hot bed ha de 

quedar perfectament encaixat en un petit 

Il·lustració 47: Exemple de com cal connectar el setè 

cable. Font: Manual Rep Rap. 

Il·lustració 48: Com cal connectar el setè cable a la placa 

base. Font: Manual Rep Rap.  

Il·lustració 49: Exemple de com cal passar el 

cable. Font: Manual Rep Rap. 
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requadre per tal que no toqui el Hot bed, ja que podria escalfar-se i provocar algun 

tipus de problema. Aquest cable té la funció principal d’escalfar al Hot bed quan la 

impressora comenci a imprimir.  

Abans de connectar el novè cable vaig 

col·locar les peces de l’interruptor i del 

subministrador d’electricitat. Aquest cable 

connecta, l’interruptor per engegar i parar 

la impressora i el connector del cable que 

subministra electricitat, amb la font 

d’alimentació. Aquest cable s’anomena 

“Outlet cable & Outlet to switch”.  

 

El desè cable que vaig connectar va ser 

el cable que va connectat des la font 

d’alimentació a la placa base. La seva 

funció és subministrar electricitat a la 

placa base per tal que des d’allà se’n 

pugui transmetre a la resta de llocs de la 

impressora. Aquest cable s’anomena 

“Electronics 

cable”.  

 

 

 

 

Il·lustració 50: On cal connectar de la font 

d’alimentació els cables del novè cable. Font: 

Manual Rep Rap. 

Il·lustració 51: On cal connectar el desè cable. Font: 

Manual Rep Rap. 

Il·lustració 52: Foto de la 

impressora un cop col·locats tots 

els cables. Font: Elaboració 

pròpia.  
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Tot seguit vaig posar un ventilador al costat de la placa base per tal d’anar- la 

refrigerant contínuament quan la impressora estigui en funcionament. Aquest 

ventilador anirà connectat al doble sortidor que ja vaig haver de connectar en uns 

passos anteriors, quan vaig connectar el cable anomenat “Fan extension”.  

 

Els últims cables que vaig connectar van ser d’una 

banda el que connectava la pantalla amb la placa 

base i de l’altra el cable USB que serveix per 

connectar l’ordinador directament amb la impressora.  

 

 

 

 

 

Il·lustració 54: Ventilador de la placa 

base. Font: Elaboració pròpia. 

Il·lustració 53: On cal connectar el ventilador de la placa 

base. Font: Manual Rep Rap. 

Il·lustració 57: Cables de la pantalla 

lsd. Font: Manual Rep Rap. 

Il·lustració 55: Cable USB. Font: 

Manual Rep Rap. 

Il·lustració 56: Impressora ja 

acabada. Font: Elaboració 

pròpia.  
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3.3.CALIBRATGE I POSADA A PUNT 

 

Un cop connectats tots els cables i col·locades totes 

les peces, només queda calibrar-la per tal que quan 

l’engeguem tingui tots els eixos ben col·locats.  

El calibratge es fa amb l’eina de calibratge que ja hem 

vist anteriorment a l’apartat de l’estructura de l’eix z. 

Per tal de calibrar el Hot bed, agafem l’eina de 

calibratge i fem baixar la base fins a la mida que diu 

l’eina. S’ha de fer per tres llocs, els tres llocs on hi ha 

els cargols que la subjecten.  

 

Un cop calibrat el Hot bed amb l’eina, endollarem la impressora i l’engegarem. Tot 

seguit, la pantalla s’encendrà i quedarà d’aquesta 

manera (il·lustració 45).  

En aquesta pantalla se’ns dóna tota la informació 

de la impressora: la temperatura, el temps 

d’impressió, tant per cent de peça impresa.  A 

més, també hi ha un menú per poder controlar-la. 

Per poder entrar al menú nomes cal fer un clic al 

botó blau que hi ha sota la pantalla.  

Primer hem vaig fixar que tingués una temperatura normal ~25º. Després vaig entrar 

al menú principal i manualment vaig comprovar que tots els eixos funcionaven, l’eix 

x, y, z i l’extrusor. Ho vaig comprovar fent girar la rodeta de la pantalla i veient si es 

movien en el sentit correcte.  

Il·lustració 58: Eina de 

calibratge. Font: Manual Rep 

Rap. 

Il·lustració 59: Pantalla de la 

impressora. Font: Elaboració pròpia.  



Impressió 3D 
 

 

28 

 

A l’hora de comprovar l’eix z, era important que els dos motors giressin en el mateix 

sentit, ja que si no fos així hauria de parar la màquina i girar una de les dues 

connexions per tal que els dos motors girin en el sentit horari.  

A continuació vaig comprovar els finals de carrera per assegurar-me que tots 

funcionaven correctament. Per fer-ho vaig entrar al menú i vaig fer un Autohome, 

que vol dir que tots els eixos per si sols van fins al final de carrera, cosa que permet 

assegurar-nos que funcionen correctament. Ara bé, abans de fer un Autohome 

normal vaig fer-ne un en què jo mateixa polsava amb el dit el final de cursa abans de 

que ho fes la màquina sola, així comprovava de forma manual que els eixos 

s’aturaven satisfactòriament.  

Després vaig comprovar que la impressora s’escalfava correctament. Vaig anar al 

menú i vaig escollir l’opció de Preheat PLA que serveix perquè la impressora es vagi 

escalfant amb unes temperatures ja predeterminades pel tipus de plàstic que utilitzis. 

Es van anant escalfant l’extrusor i el Hot bed alhora i van tardar uns 5 i 15 minuts, 

respectivament, com a màxim.  

Un cop la impressora ja estava calenta, vaig comprovar 

que l’extrusor expulsava correctament el plàstic. Ho vaig 

fer manualment des del menú de la impressora, també 

assegurant-me que els engranatges que fan baixar el 

plàstic cap a l’extrusor giraven en sentit horari. Al principi, 

el plàstic el vaig haver d’acompanyar una mica fins que 

l’extrusor el va agafar per si sol.  

Il·lustració 60: Exemple de 

l’extrusor i el fil de material. 

Font: Elaboració pròpia.  
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Tot seguit, vaig calibrar l’eix Z, que com que conté 

l’extrusor és el més important. Per fer-ho vaig posar la 

punta de l’extrusor a 1 cm del Hot bed, i després 

manualment vaig anar fent-lo baixar fins que estigués a 

punt d’entrar en contacte amb la base, però llavors vaig 

agafar full de paper, el vaig doblegar per la meitat i el vaig 

fer passar entre l’extrusor i la base. El paper havia de 

passar però rascant una mica amb la punta de l’extrusor. 

Un cop això és complís, ja teníem l’eix Z calibrat. També és 

possible que quan es realitza aquest calibratge, la rosca que toca amb el final de 

cursa, fes un topall, en aquest cas, només cal fer pujar una mica aquesta rosca per 

tal que no toqui tan aviat.  

Cal fer aquesta comprovació a tots els extrems de la base però un lloc essencial és 

al centre, ja que és el lloc on es comença a imprimir l’objecte.  

 

3.4.FUNCIONAMENT 

 

El funcionament de la impressora 

no és gaire complicat, 

simplement consta de 3 eixos 

que es van alternant a l’hora 

d’imprimir la peça (l’eix X,Y,Z i 

l’extrusor que forma part de l’eix 

Z). La peça es forma a partir del 

material que s’introdueixi per 

l’extrusor. La temperatura, 

recordem, que depèn del tipus de material que se li posi. 

Il·lustració 61: Peça per 

calibrar l’eix Z. Font: 

Manual Rep Rap. 

Il·lustració 62: Exemple de la impressora amb els tipus d’eix. 

Font: Manual Rep Rap. 
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A la meva impressora se li poden col·locar 4 tipus de plàstic diferents. El primer, que 

és del que disposo jo, és el PLA. Aquest plàstic és biodegradable i és el més 

adequat per començar a imprimir. Una altra característica que en podem destacar, 

és que  necessita una temperatura de l’extrusor d’uns 210ºC i 60ºC per al Hot bed. 

El segon plàstic que es pot emprar és l’ABS (Acrilonitril Butadiè Estirè),  que fa uns 

acabats millors que el PLA. L’ABS no és biodegradable però és més rígid, tenaç i dur 

que el PLA. Les seves temperatures per imprimir són 240ºC i 110ºC, per l’extrusor i 

el Hot bed, respectivament. El tercer material és el Nylon, que té alguns avantatges 

com per exemple que és molt resistent a la temperatura i a més és flexible. També hi 

ha un quart plàstic que és pot fer servir amb aquesta impressora però que encara no 

està a la venda i és el Filaflex, que és un material que 

aporta elasticitat a les peces.  

A part d’aquests quatre plàstics, també podem imprimir 

amb pastes, ja siguin comestibles o no. Els tipus de 

pastes que és poden utilitzar son per exemple puré de 

patates o xocolata, però també és pot fer servir la 

ceràmica. L’únic inconvenient és que per poder fer servir 

aquests materials és necessari canviar el capçal de la 

impressora, ja que no és el mateix.  

Per començar a imprimir una peça primer de tot cal tenir 

l’objecte amb un dibuix 3D, després aquest dibuix és posa 

en una targeta SD i aquesta es connecta a la impressora, 

justament a la pantalla LSD13. Tot seguit, cal buscar la 

peça dins el menú de la pantalla, pitjar damunt del nom de la peça que es vulgui 

imprimir i la impressora automàticament començarà a imprimir. Prèviament a fer tot 

                                            
13 Una pantalla LCD (Liquid Crystal Display) és una pantalla que utilitza líquid en el seu interior per tal 

de representar les imatges desitjades.  

 

Il·lustració 63: Extrusor per 

poder imprimir amb pastes. 

Font: Rep Rap BCN. 
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això, la impressora ha d’estar endollada a la llum i s’ha d’haver fet un Preheat PLA, 

que vol dir que la impressora és començarà a escalfar d’acord amb els paràmetres 

de cada material anomenats anteriorment, en aquests cas serien els del plàstic PLA.  

Tots els eixos s’aniran movent d’acord amb les ordres que necessita la peça que  

estem imprimint. A la pantalla, quan tu decideixes que comenci a imprimir, 

automàticament et surt el tant per cent de peça que s’ha imprès, i el temps que porta 

imprimint-se. També informa sobre les temperatures i la velocitat a la que va, la qual 

la pots regular al teu gust.  

Les mides del Hot bed de la impressora són  240 x 210 x 200 mm, per tant, la peça 

que vulguem imprimir no pot superar mai aquestes mides, ja que si fos així la peça 

sobrepassaria el Hot bed.  

 

 

4.DISSENY DE LA PEÇA  

A l’hora de dissenyar la peça o les peces que he imprès, m’he fixat sobretot en què 

siguin peces útils, pràctiques i que, a més, siguin senzilles de dibuixar en un format 

3D, ja que els coneixements per dibuixar una peça gaire complexa, no els tinc. Per 

això mateix vaig escollir fer una peça per un bolígraf de les pantalles digitals del meu 

institut que son peces relativament senzilles de dibuixar i bastant assequibles per els 

meus coneixements de disseny 3D.  
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Els processos que cal seguir per poder 

imprimir un objecte són senzills. Primer 

de tot, cal fer un dibuix amb un 

programa de disseny 3D, en el meu cas 

he fet servir l’Sketchup, que és un dels 

programes més fàcils d’utilitzar i és de 

programari lliure o open source, és a dir, 

gratuït.  

L’Sketchup és un programa relativament senzill d’utilitzar i no és gaire complicat 

aprendre el funcionament de totes les eines que t’ofereix.  

Una de les eines que t’ofereix aquest programa és la de dibuixar directament formes 

geomètriques com són, quadrats, rectangles, hexàgons o cercles. La foto de 

l’esquerra és l’eina de fer quadrats i rectangles i la de la dreta és la de fer cercles. 

 

De totes les peces que puguis dibuixar, en pots controlar les mides, ja sigui el 

nombre de cares que vols que tingui la figura, fins les mides de la base i l’altura.  

Il·lustració 64: Exemple de programes de 

pagament i de Open Source. Font: Joan Viladrich. 

Il·lustració 65: Exemple de com fer formes simples amb l’ Sketchup. Font: Elaboració pròpia.  
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A baix de tot del programa de 

la fotografia numero 52 a la 

dreta hi ha el lloc on es 

posen les mides o el nombre 

de cares en el cas que 

vulguem fer per exemple un 

hexàgon.  

 

 

 

Una altra eina molt útil que ens ofereix aquest programa és l’anomenada extrusor, 

que el que fa es donar volum, per exemple si tenim dibuixat un rectangle en 2D i el 

volem convertir en 3D, faríem servir aquesta eina. 

 

 

Il·lustració 66: Exemple de com posar les mides amb l’ 

Sketchup. Font: Elaboració pròpia. 

Il·lustració 67: Exemple de com donar volum als dibuixos l’ Sketchup. Font: Elaboració pròpia.  
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També hi ha dues eines més que són les més bàsiques de totes, el llapis i la goma, 

la goma serveix per esborrar línies que no volem i el llapis és per dibuixar línies 

independents i amb les formes que vols.  

 

 

 

 

 

 

 

Quan ja tens la teva figura en 3D acabada, l’últim pas que queda és guarda-la, 

exportant-la a un format anomenat stl, el qual ens permetrà obrir la figura amb els 

altres dos programes que hem de fer servir per arribar a poder imprimir la peça.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 68: Eines bàsiques com serien el llapis i la goma. Font: 

Elaboració pròpia. 

Il·lustració 69: Com guardar el dibuix creat. Font: 

Elaboració pròpia. 
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Després de tenir el dibuix en 3D cal passar-lo a 

un altre programa anomenat netfabb, que la 

seva funció és posicionar la peça dins el 

perímetre del llit de la impressora, el Hot bed. 

També la pots escalar, i reparar en el cas que hi 

hagués algun error després d’haver-la dibuixat. 

Per poder obrir el dibuix amb aquest programa 

cal tenir-lo amb format stl. Després també s’ha de tornar a guardar amb stl per poder 

obrir-lo amb el següent programa que cal utilitzar.  

El primer pas per poder utilitzar la peça amb el netfabb, és anar al menú, clicar a dalt 

de tot a l’esquerra on posa Project i posar Add Part, i llavors hem de buscar el nostre 

objecte i s’obrirà automàticament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop se’ns hagi obert el nostre dibuix, hi ha vegades que algunes parts de la peça 

apareixen en color vermell, cosa que ens indica que aquella part de la peça té algun 

error. En principi, no hi ha d’haver cap problema perquè el netfabb és capaç 

d’arreglar-lo sempre que sigui un error senzill, com podria ser una cara mal tapada o 

alguna línia mal feta. Si fos el cas que ens surt una cara en vermell hem d’anar a 

Il·lustració 70: Logo del programa 

Netfabb. Font: Google imatges 

Copyright. 

Il·lustració 71: Com obrir el dibuix. Font: Elaboració pròpia. 
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una creueta a dalt a l’esquerra de color vermell. Després de clicar sobre la creu 

vermella s’obrirà automàticament unes opcions a la part inferior esquerra amb dues 

tecles, una que diu automatic repair i l’altra apply repair. Primer cal clicar la marcada 

amb la fletxa vermella, i us sortirà aquesta finestra al mig de la pantalla on només 

heu de clicar execute, i tot seguit cliquem la segona opció que es apply repair, i 

llavors sortirà una finestra al mig més gran amb tres opcions per escollir i on heu de 

clicar la que posa remove old part i a no ser que tingueu errors molt greus el 

programa us repara automàticament la peça i ja està correcta per poder passar-la al 

següent programa.  

 

Hi ha altres opcions molt útils en aquest programa com ara  l’opció de canviar 

l’orientació de la peça. Per fer-ho simplement has de clicar a l’opció senyalada amb 

la fletxa, i al clicar automàticament s’obrirà una finestra com la que teniu a 

continuació i aquí podeu triar com voleu la peça. La podeu fer girar els graus que 

vulgueu i en l’eix que vulgueu.  

 

Il·lustració 72: Exemple de les finestres que apareixen. Font: Elaboració pròpia.  
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Una altra opció és la d’escalar les peces, per escalar-les s’ha de clicar l’opció 

senyalada amb la fletxa. Llavors tries el tant per cent en què vols escalar la teva 

peça, si la vols fer petita hi poses 0,... i si en canvi la vols fer gran hi poses 1... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 74: Com escalar la peça. Font: Elaboració pròpia.  

 

Il·lustració 73: Com canviar l’orientació de la peça. Font:  Elaboració 

pròpia. 
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Una de les opcions més importants per tal de poder imprimir correctament la peça, 

és la que et col·loca la peça al lloc adequat del “Hot bed”. El que fa aquesta opció és 

transportar-te la peça a l’origen si li dius to origin que representa que és el centre del 

Hot bed. Aquesta opció es troba just al costat de l’opció d’escalar les peces. Només 

cal clicar la icona assenyalada amb la fletxa i s’obrirà automàticament una finestra 

on hi ha totes les 

opcions possibles. 

En el meu cas 

sempre he fet 

servir l’opció 

anomenada to 

origin.  

 

 

L’última cosa que s’ha de fer en aquest programa ja és tornar a guardar la peça en 

format stl, per poder obrir-la en l’últim programa que farem servir, anomenat Slicer. 

Per fer-ho cal anar a la barra superior i clicar on posa Part i allà s’ha d’anar a Export 

part i clicar stl. Llavors automàticament se’ns guarda la peça en el format correcte. 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 75: Com portar la peça a l’origen. Font: Elabo ració pròpia. 

 

Il·lustració 76: Com guardar la peça. Font: Elaboració pròpia.  
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El següent programa és diu Slicer, amb aquest programa el que fas es que el dibuix 

quedi dividit en capes, i fa les instruccions 

de cada capa perquè la impressora ho 

pugui llegir i pugui imprimir. Aquestes 

instruccions contenen els moviments que 

ha de fer cadascun dels eixos de la 

impressora. Aquestes instruccions estan en un format anomenat G-code. 

El primer pas a fer quan tens aquest programa obert és anar a una opció que està a 

la segona barra a la dreta que posa add, que vol dir “afegir la peça”.   

 

 

 

 

 

 

 

Un cop tens la peça oberta, et surt un dibuix de la peça a la dreta amb un color 

salmó. Amb aquest programa pots obrir dues peces diferents per poder imprimir-les 

alhora. Per fer-ho només cal que un cop n’has obert una, obris l’altra que vulguis 

imprimir de la mateixa manera i apareixeran de costat una de color gris i l’altra del 

color salmó.  

Il·lustració 77: Logo del programa anomenat 

Slicer. Font: Google imatges, copyright.  

Il·lustració 78: Com obrir la peça. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Un cop tinguis la peça oberta, has de configurar el programa depenent de la 

impressora i el tipus de material que facis servir. Per fer això s’ha d’anar a la barra 

de dalt i clicar a File i allà has d’anar a on posa Load configure. Pots carregar el tipus 

de configuració que necessitis pel tipus de material. Per exemple, jo carregava la 

configuració pel plàstic PLA que és el que faig servir jo. Aquestes configuracions 

depenen del tipus de material que es fan servir cal tenir-les prèviament a l’ordinador.  

Il·lustració 79: Exemple de com apareixeria 

els dos objectes. Font: Elaboració pròpia. 

 

Il·lustració 80: Com carregar la configuració adequada. Font: Elaboració pròpia.  

 



Impressió 3D 
 

 

41 

 

Un cop tinguis la configuració del material que facis servir, pots variar algunes coses 

com seria el tant per cent de material que vols que estigui feta la peça, si la vols més 

lleugera o més pesant.  

 

 

 

 

 

 

Amb aquest programa també pots escalar i canviar d’orientació la peça, i a més, hi 

ha una opció que et deixa veure la peça en 3D.  

Il·lustració 81: Com escollir el tant per cent de material. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Il·lustració 82: Com escalar, canviar l’orientació de la peça i exemple del dibuix en 3D. Font: Elaboració 

pròpia. 
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Després d’haver carregat la configuració del material i haver fet els canvis 

corresponents, depenent de com vulguis la peça, només cal guardar- la amb el 

format G-code. Per fer-ho, cal clicar el botó que hi ha l’esquerra on hi posa Export G-

code.  

 

 

 

 

 

4.1.CURS DE DISSENY 

Per poder estar una mica més preparada per poder dibuixar la peça que volia 

imprimir vaig fer un curs de disseny en 3D al centre tecnològic de Solsona durant 

una setmana.   

En aquell curset ens van parlar una mica del món de la impressió 3D i després vam 

practicar amb dos tipus de programes 3D, el Blender i l’Scketchup. Per poder 

practicar amb aquests programes vam dibuixar una peça d’escacs i un disseny de 

casa, i vam anar treballant amb els dos programes. Bàsicament ens vam centrar 

amb l’Sketchup, ja que és més senzill i més pràctic per gent que no havia treballat 

mai amb programes de disseny 3D. El Blender, en canvi, és més complicat 

d’aprendre a fer servir, ja que el seu funcionament es basa en funcions al teclat i en 

te moltes més que l’ Sketchup.  

A part d’aprendre a dibuixar, vam aprendre tot el procés que cal fer per poder arribar 

a imprimir una peça.  

Il·lustració 5: Com guardar la peça. Font: Elaboració pròpia.  
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5.IMPRESSIÓ DE LA PEÇA  
 

Per poder imprimir la peça, un cop ja la tenim en el format de G-code, cal copiar 

l’arxiu a la targeta SD que va incorporada amb la impressora. Tot seguit, tornem a 

posar la targeta a la impressora i al menú principal triem print from SD, i allà 

busquem el nom de la peça i un cop l’haguem clicat, la impressora començarà a 

imprimir automàticament. En el cas que no haguéssim fet un preheat previ a clicar el 

nom de la peça, la impressora ja s’escalfa ella 

sola.  

Quan la impressora comença a imprimir, el 

primer que fa és marcar com un perímetre al 

voltant de on començarà a imprimir la peça, això 

ho fa perquè en el cas que hi hagués trossos de 

material acumulats a l’extrusor, d’aquesta manera 

els elimina prèviament.  

Un cop ha acabat d’imprimir la peça la 

impressora es comença a refredar per ella sola, i 

col·loca el Hot bed a davant de la impressora, al costat de la pantalla i l’extrusor al 

final de l’extrem dret del Hot bed de l’eix Z.  

La peça que he imprès jo, que és un botó per un bolígraf de les pantalles digitals, li 

han fet falta uns paràmetres prèviament estipulats per poder imprimir-se. Alguns 

d’aquests paràmetres serien les temperatures del llit i de l’extrusor, que són 55º i 

205º respectivament. Un altre paràmetre que també hem escollit abans d’imprimir-la 

és el tant per cent de material que hi volem, jo vaig escollit un 100%, ja que la volia 

completament massissa. Un paràmetre que puc saber abans d’imprimir la peça és el 

temps que tardarà en imprimir-se, i això ho miro amb un programa online, que et 

facilita un seguit d’informacions molt útils sobre la peça. La peça que he imprès jo va 

tardar uns 6 minuts aproximadament a imprimir-se, informació que jo ja sabia 

Il·lustració 84: Exemple de com és el 

perímetre que fa a impressora. Font: 

Elaboració pròpia. 
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d’avantmà. En aquest programa online,  a més de veure la informació de la peça 

també et fa un petit dibuix, amb totes les capes que farà la impressora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop vaig tenir impresa la meva peça, hem vaig adonar que era un pèl massa 

gruixuda i que no acabada d’encaixar a dins el forat a on havia d’entrar, el que vaig 

fer va ser tornar-la a dibuixar una mica més estreta perquè pogués encaixar bé. En 

tornar-la a imprimir, ho vaig fer amb un 30% macís, i la peça ja va entrar a la 

perfecció. Però hem vaig adonar que si aquesta mateixa peça, ja amb les mides 

ajustades, la feia amb el 100% macís, ja no encaixava tan be com la del 30%  

També vaig veure que no tenia gaire resistència a la tracció, ja que al estar les 

capes disposades en horitzontal, al moment que tu fas força amunt, la peça es va 

dividint en capes un altre cop. Això és un gran inconvenient si la seva funció és 

suportar aquest tipus d’esforços, però en el meu cas no hem perjudica molt ja que 

aquest botó simplement només ha de ser polsat. 

 

Il·lustració 6: Exemple del programa online, on veiem la informació i una capa de la 

peça en qüestió. Font: Elaboració pròpia.  

Il·lustració 87: Orifici on ha d’anar al peça 

impresa. Font: Elaboració pròpia.  
Il·lustració 86: La peça blava és la peça original, 

la peça groga és la peça impresa. Font:  

Elaboració pròpia.  
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6.PLÀNOLS 
 

Per tenir una petita idea, de les mides i de la forma de la peça que imprimiré abans 

de tenir-la físicament, vaig posar les mides a la peça, un cop dibuixada amb el 

programa de disseny 3D.  Les diferents vistes són:   

 

 

 

 

 

 

 

  
Il·lustració 88: Vista de la peça en alçat. Font: Elaboració pròpia.  

Il·lustració 89: Vista de la peça en perfil. Font: Elaboració pròpia.  
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Il·lustració 90: Vista de la peça en alçat. Font: Elaboració pròpia.  
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7.PRESSUPOST 
 

En el meu treball he volgut incloure-hi un pressupost per tal de saber la quantitat de 

diners que he hagut d’utilitzar per poder realitzar aquest projecte. Al pressupost hi 

incloc tan els preus de la impressora, com del material que he utilitzat.  

MATERIAL QUANTITAT PREU TOTAL 

Impressora 1 unitat 740€ 740€ 

Plàstic PLA 2 kg 18,95 € 37,9€ 

Oli lubricant 1 unitat 11€ 11€ 

 788,9€ 

 

MATERIAL QUANTITAT PREU TOTAL 

Plàstic PLA 40,63 mm o 0,28 g 18,95 €/kg  0,005€ 

Potència elèctrica 0:6:37s (temps que 

ha trigat la 

impressora a 

imprimir la peça) 

0,15€/KWh 0,016 

Peça pel bolígraf 1 0,02€/peça 0,02€ 
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Càlculs fets per poder calcular la potència elèctrica:  

0,28g=0,00028kg 

6min= 360s+37=397s 

397s/3600s= 0,11h·1000W= 110Wh 

110Wh/1000W=0,11KWh 

0,11KWh·0,15€= 0,0165€ 

 

Aquest és el càlcul del que valdria fer aquesta peça, però sense contar el temps de 

dibuix que he estat fent-la. Per fer un pressupost complet si hauria de sumar les 

hores de treball.  

Exemple de pressupost del bastonet xinès, un altre disseny propi.   

 

MATERIAL QUANTITAT PREU TOTAL 

Plàstic PLA 3,64g 18,95 €/kg  0,07€ 

Potència elèctrica 0:17:58 s (temps 

que ha trigat la 

impressora a 

imprimir la peça) 

0,15€/KWh 0,05€ 

Bastonet xinès 2 0,12€/ peça 0,2€ 
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8.CONCLUSIONS  
 

Els meus principals objectius s’han complert perfectament, he seguit l’ordre temporal 

previst, ja que primer vaig construir la impressora i després em vaig centrar més en 

tota la part escrita i en dissenyar la peça.  

Ha sigut una experiència magnífica, que mai podré oblidar, perquè he après moltes 

coses construint la impressora, dissenyant la peça. Tot això hem quedarà ja per 

sempre dins el meu cap. També vull dir que he conegut a persones que m’han 

ajudat molt, tant a dissenyar com a fabricar, que sense elles segur que no hauria 

sigut capaç d’aconseguir fer aquest treball.  

Per ser sincera, he descobert un món completament nou, el món de la impressió 3D, 

i és que he descobert que m’apassiona, que realment m’agrada i he gaudit moltíssim 

en tot el procés, tot i que no ha estat pas curt.   

Quan vaig acabar la construcció de la impressora, hem vaig sentir alliberada i alhora 

emocionada, alliberada perquè per fi havia acabat la part més important de tot el 

treball, però per altra banda hem vaig emocionar perquè vaig veure del que era 

capaç de fer jo sola, només amb ganes, esforç i constància.  

Crec que he estat bastant constant en tot el procés i que no he anat en cap cas fora 

de termini. L’única cosa que hauria d’haver fet és buscar algun altre curs de disseny 

o començar a mirar-m’ho abans, ja que m’he trobat amb algunes dificultats a l’hora 

de dissenyar amb el programa. Al tenir poca experiència en el dibuix, he trobat 

alguns entrebancs que m’han fet endarrerir-me un pèl.  

Si hagués tingut més temps, el que m’hauria agradat fer és poder fer més dissenys 

propis de peces, ja que amb menys d’un any per desenvolupar tot el treball no he 

tingut temps per dissenyar gaires peces, i les poques que he fet son relativament 

senzilles. També m’hauria agradat poder jugar amb els diferents paràmetres i 

materials dels que disposa aquesta impressora, ja que ho trobo tot un món encara 
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per descobrir. Una altra cosa que  m’hauria agradat provar és l’extrusor per imprimir 

pastes, i poder provar amb xocolata. Aquesta seria una de les coses que faria i que 

m’agradaria fer en un futur si em surt l’oportunitat.  

A més, també hauria volgut provar el doble capçal que pots col·locar a la 

impressora, i això et permet imprimir amb dos materials diferents, o amb dos colors.  

Estic segura que aquest món de la impressió 3D, encara li queda molt camí per 

recórrer, ja que ara només està desenvolupat i perfeccionat una part molt petita del 

seu total. Encara s’ha de descobrir molt sobre la impressió d’òrgans o la dels 

aliments. M’imagino que en un futur trobarem botigues, on tinguin una dotzena 

d’impressores, i el que facin és imprimir-te dissenys que tu necessitis, cobrant-te el 

que considerin adequat o també podràs anar allà i dir que et facin un disseny i que te 

l’imprimeixin.  

M’agradaria dir que la realització d’aquest treball m’ha servit una mica de cara al 

meu futur laboral. Jo ja sabia que m’agradava tot el tema mecànic, com seria la 

construcció de la impressora. Però el que no acabava de veure clar, i sobretot a 

l’inici del treball era la part del disseny. Era una part que més aviat em feia mandra 

posar-m’hi i alhora hem feia por, perquè no m’ha agradat mai el món de la 

informàtica i el món del disseny era desconegut. A pesar d’això, mentre dissenyava 

les peces he vist que tampoc em desagrada, que qui sap, en un futur si acabo 

estudiant això o fins i tot dedicant-m’hi. Aquest treball m’ha obert algunes portes que 

fins ara no havia obert mai i m’ha agradat haver-les obert.  

Per acabar, voldria agrair a la Fundació Rep Rap que m’hagi donat tot el que m’ha 

fet falta i  al Joan Viladrich per haver-me ensenyat una mica més del món de la 

impressió 3D. Però sobretot m’agradaria agrair al meu tutor, Pep Porredon, el munt 

d’hores que ha passat amb mi, per haver subvencionat el projecte, per els ànims que 

m’ha donat i sobretot l’ajuda i  recolzament que he tingut de part seva, de ben segur, 

que sense ell, no hagués pogut ser possible.   
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MATERIAL QUE FORMA PART DEL TREBALL: 

 Impressora 3D 

 Peces impreses amb la impressora 

 Vídeo del procés de disseny (CD) 


