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Xerrada sobre Impressores 3D  
Josep Lluís Cervantes. Projectista, expert en modelatge 3D i creador de 

3DRelicat, empresa de disseny i fabricació d’impressores i models 3D. 

support@3dreplicat.com   
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1. Què és la impressió 3D?  

Les impressores 3D es basen en un concepte molt semblant al de les impressores 

de paper que tots coneixem. Una impressora normal utilitza materials (paper, tinta) 

per transformar un arxiu digital (word, pdf, fotos, etc.) en una còpia real d'aquest 

arxiu. Una impressora 3D realitza exactament la mateixa funció, però amb arxius 

tridimensionals, utilitzant plàstic o resines per fabricar un objecte real a partir d'un 

model digital. 

 

El model 3D generat per ordinador és processat mitjançant un programa que, 

calculant les seves dimensions i forma, el transforma en ordres de moviment per 

als motors de la impressora, desplaçant l'extrusor a diferents posicions. L’extrusor 

agafa el filament de plàstic sòlid i el fon creant un fil de plàstic fos, que es va 

dipositant sobre la base de la impressora segons el mouen els motors. El plàstic se 

solidifica una vegada dipositat, i el resultat és una capa de plàstic sòlid. La safata es 

desplaçarà lleugerament cap a baix, i sobre la capa creada es dipositarà una altra 

capa de la mateixa manera. 

 

Després de repetir aquest procés les vegades que sigui necessari, aconseguirem 

una figura rígida de plàstic formada per moltes capes. 
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2. Tecnologies d'impressió 3D 

Les impressores 3D abasten un conjunt molt ampli de tecnologies emprades per a 

la fabricació ràpida de prototips, maquetes d'arquitectura i, en general, per a la 

construcció de qualsevol model 3D directament a partir d'un arxiu CAD. 

La tecnologia d'impressió 3D sorgeix el 1987 de la mà de l'empresa nord-americana 

3D Systems, que posa en marxa el sistema conegut com estereolitografia. 

Pocs anys després, i donada la gran funcionalitat d'aquesta tecnologia, comencen a 

sorgir nous sistemes d'impressió 3D fins arribar al moment actual del mercat, al 

existeixen diversos sistemes segons les necessitats de l'usuari. 

Les principals tecnologies existents actualment són: 

• DSPC (Projecció aglutinant): tecnologia d'impressió 3D que treballa mitjançant la 

deposició de material en pols (composite) en capes i el seu aglutinant. 

• SLA (Estereolitografia): sistema que projecta un làser UV sobre un bany de resina 

fotosensible líquida per polimeritzar-la. 

• SGC (fotopolimerització per llum UV): tecnologia similar a la Estereolitografia. 

Funciona mitjançant la solidificació d'un fotopolímer o resina fotosensible amb un 

llum d'UV de gran potència. 

• FDM (Deposició de fil fos): tecnologia que basa el seu funcionament en un fil de 

material i 1 extrusor que es mou en el pla XY horitzontal i la bancada en el pla Z 

vertical. Aquest fil solidifica immediatament sobre la capa anterior. 

• SLS (Sinterització Làser Selectiva): sistema que funciona mitjançant l'escalfament 

previ d'una cubeta en què es diposita posteriorment una capa de pols. Després 

d'això, un làser CO2 sinteritza la pols en punts concrets per crear la peça. 

• LOM (Fabricació per tall i laminat): sistema d'impressió 3D basat en la contínua 

col·locació de fulls de paper encolat sobre una plataforma. Després de col·locar es 

premsa cadascuna d'elles amb un corró (rodillo) calent que l’adhereix al full 

anterior.  

Per tant, un bon nombre de tecnologies són capaces d'imprimir en 3D. Les 

principals diferències són com es construeixen les capes per crear peces. Les més 

comunament utilitzades per a la impressió en tecnologies 3D són SLS, FDM i SLA.  

Consideracions importants a l’hora d’imprimir en 3D són la velocitat, el cost del 

prototip imprès, el cost de la impressora, l'elecció i el cost dels materials i les 

capacitats d’utilitzar diferents colors. 

D’altra banda, molts materials diferents es poden utilitzar per imprimir en 3D, com 

el plàstic ABS, PLA, poliamida (niló), poliamida amb fibra de vidre, Estereolitografia 

(resines epòxid), plata, titani, acer, cera, fotopolímeros i policarbonat, entre d’altres  

materials. 
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3. El format de fitxer .STL 

 El format de fitxer estàndard del prototipat ràpid és l'arxiu .STL. Aquest tipus de 

fitxer utilitza una malla de petits triangles sobre les superfície per definir la forma 

de l'objecte. Perquè un objecte definit en un arxiu STL es construeixi correctament 

els triangles han d'encaixar perfectament entre ells sense buits ni superposicions. El 

.STL és un format de sortida estàndard per a la major part dels programes CAD 

(Disseny Assistit per Ordinador) i el nombre de triangles a utilitzar pot ser definit 

per l'usuari. Normalment, s'estableix un equilibri entre detall i mida del fitxer. Per 

exemple, per a representar qualsevol superfície corbada es necessita gran quantitat 

de triangles plans, especialment si es vol aconseguir una corba suau. No obstant, 

això genera arxius molt grans, que poden resultar difícils d’ utilitzar. 

Els programes de modelatge 3D poques vegades treballen sobre arxius .STL i, 

habitualment, cal fer una exportació dels models a aquest format abans de 

començar la "impressió" 3D. Donades les diferències entre el format .STL i els 

formats 3D d'origen, les conversions solen deixar fallades estructurals en el model. 

Per tant, els arxius .STL han de ser comprovats usant un programari especial abans 

fabricar un model. Els petits errors es poden reparar de manera automàtica pel 

programari, però els errors greus o ambigüitats poden requerir "reparació" per part 

d'un enginyer. 

Els arxius d'estereolitografia (.STL) es van concebre com una manera senzilla de 

guardar informació sobre objectes 3D. L'ús principal dels arxius .STL és la creació 

de prototips físics des de dissenys generats en un ordinador o des de dades 3D 

processats. Gairebé tots els paquets de programari 3D moderns suporten 

l'exportació directa a STL amb diferents graus de control. Alguns permeten 

seleccionar la densitat de l'arxiu .STL exportat (el nombre de polígons que 

defineixen el sòlid), mentre que altres només t'ofereixen l'opció de seleccionar el 

nom de l'arxiu i opcions ASCII/BINARY. Els paquets que no ofereixen exportació 

directa a .STL probablement s'exportaran a altres formats comuns (DXF, 3DS, etc.) 

que poden convertir-se amb facilitat a STL. 

Com es genera un fitxer STL des de formats CAD per imprimir en 3D? 

  

Fig 1: Mostra una esfera original en CAD de 10mm 

Fig 2: S'observa una esfera STL facetada amb una desviació de superfície de 

0.5mm 

Fig 4: Observem la mateixa esfera amb una desviació de superfície de 0.1mm. 

Els fitxers de esterolitografia (*. STL) poden generar-se a partir de la majoria de les 

aplicacions 3D existents al mercat actual. Les opcions a tenir en compte en la 

creació d'objectes són "Chord Tolerance" (desviació) i "Angular Control" (tolerància 

d'angle).  
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4. Aplicacions de la impressió 3D  

Per a què s'utilitzen les impressores 3D? Una impressora 3D et permet fabricar 

gairebé qualsevol objecte de manera ràpida i barata. L’ús que li donis depèn 

únicament de la teva imaginació! Pots materialitzar les teves idees o invents, ja 

siguin robots, maquetes, obres d'art o mecanismes complexos. En la impressió 3D 

no hi ha límits, així que deixa córrer la teva imaginació! 

 

En el món de la impressió 3D, la gent diu "Si es pot dibuixar, es pot fer". A la xarxa 

es troben molts vídeos i articles sobre objectes que es poden fer amb una 

impressora 3D.  

Una de les aplicacions més importants de la impressió 3D és en la indústria mèdica. 

Amb la impressió 3D, els cirurgians poden produir models de parts del cos del 

pacient que ha de ser operat i pròtesis.  
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La Impressió 3D permet fer un objecte des de zero en només unes hores. Això 

permet als dissenyadors i desenvolupadors passar d’una pantalla plana a l’objecte 

exacte. 

Avui en dia s'està construint gairebé tot, des de components aeroespacials de 

joguines amb l'ajuda d'impressores 3D. Impressió 3D també s'utilitza per a la 

joieria i l'art, arquitectura, disseny de moda, arquitectura i disseny d'interiors. 

Aquests són alguns exemples d'extraordinàries d'impressió 3D: 
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5. Quines diferències hi ha entre una impressora 3D i una màquina 
de prototipat ràpid?  

Una impressora 3D teixeix objectes en tres dimensions. Un model en 3D es 

construeix per capes. La precisió és 0.4 mm - 0.1 mm. La mida del model és fins a 

200 mm x 200 mm x 200 mm. 

El desavantatge més gran per a l'usuari domèstic individual és encara l'alt cost de 

la impressora 3D. Un altre inconvenient és que pren hores o fins i tot dies per 

imprimir un model en 3D (en funció de la complexitat i la resolució del model). A 

més, el programari 3D professional i el disseny del model 3D també té un alt cost. 

També hi ha impressores 3D més simples per a aficionats, que són molt més 

barates i els materials utilitzats també són més accessibles. Aquestes impressores 

3D d'ús domèstic no són tan precises com les professionals. 

Les impressores 3D són la versió simple de màquines de prototipatge ràpids (RP). 

El Prototipat ràpid és un mètode convencional que s'ha utilitzat per les indústries 

d'automoció i aeronàutica durant anys. En general, les impressores 3D són més 

compactes i petites que les màquines de RP. Les impressores 3D són ideals per al 

seu ús en oficines, utilitzen menys energia i ocupen menys espai. Estan 

dissenyades per a la reproducció de baix volum d'objectes del món real de plàstic. 

Això també significa que les impressores 3D fan objectes més petits que les de RP. 

No obstant això, una impressora 3D és capaç de fer les funcions d’una màquina de 

prototipatge ràpid com: la verificació i validació del disseny, la creació del prototip, 

l'intercanvi a distància d'informació, etc. 

Les impressores 3D són menys precises que les màquines de prototipatge ràpid. 

Per la seva simplicitat, les opcions de materials també són limitades. En canvi, les 

impressores 3D són més barates de mantenir i fàcils d'utilitzar. Poden comprar-se 

kits per muntar al voltant dels 600€. En canvi, els aparells de prototipat ràpid 

professional costen almenys 30.000€. 
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6. Qui fa impressores 3D i quins preus tenen?  
 
Actualment, els principals fabricants d'impressores 3D industrials són: 

 

• Z Corporation 

• Stratasys - Object 

• 3DSystems 

 

I els fabricants d’impressores domèstiques són:  

 
• Reprap.org 
• Makerbot 
• Ultimaker 
• Botmill 
• Fab @ Home 

  3D Replicat  
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7. Quins programes de modelatge 3D són més adequats per 
començar a dissenyar en 3D?  

Si comences a practicar el disseny i modelatge 3D, pots descarregar programari de 

forma gratuïta, com per exemple: 

• Google SketchUp: És divertit, lliure i és conegut per ser fàcil d'utilitzar. Per a 

construir models amb SketchUp, dibuixa arestes i cares utilitzant unes quantes 

eines simples i fàcils d’aprendre en poc temps. Amb l’eina Push/Pull pot extruir 

qualsevol superfície plana, en forma de 3D. A més a més, es treballa conjuntament 

amb Google Earth, pots importar una fotografia aèria directament des de Google 

Earth o utilitzar Google SketchUp per crear models que es poden veure en Google 

Earth. 

• 3Dtin: És el programari 3D més simple, pots dibuixar directament des del 

navegador. 

• Blender: És un conjunt d’eines de creació de continguts 3D de font oberta i lliure, 

disponible per als sistemes operatius més importants sota la Llicència Pública 

General de GNU. Blender va ser desenvolupat per l'estudi d'animació holandès 

NeoGeo, com a un potent programa, amb funcions que són característiques del 

programari 3D d'alta gamma. 

• OpenSCAD: És un programari per a la creació d'objectes de CAD 3D sòlids. És 

programari lliure i està disponible per a Linux / UNIX, MS Windows i Mac OS X. No 

es centra en els aspectes artístics del modelatge 3D, sinó ens els aspectes de CAD. 

• Tinkercad: És una nova manera i més ràpida de crear dissenys 3d. Amb només 

tres eines bàsiques es poden crear una àmplia gamma de coses útils. Una vegada 

que el projecte ja està, simplement descarregar l'arxiu STL i començar la impressió 

3D. 

A banda, hi ha el programari comercial de models en 3D, com ara el programari de 

CAD AutoCAD i Pro-enginyer, Maya, SolidWorks, Catia, NX... 

 

8. On puc aconseguir models en 3D on line? 

  
Llocs web amb una base de dades de models en 3D: 

 
• GrabCAD. http://grabcad.com/ 
• Google 3D Warehouse. http://sketchup.google.com/3dwarehouse  
• Shapeways 3D http://www.shapeways.com/ 
• Thingiverse http://www.thingiverse.com/ 
• Turbosquid http://www.turbosquid.com/ 

 Cubify http://cubify.com 

 

9. On trobar el servei d'impressió en 3D en línia?  

Empreses com Shapeways, materialise, Sculpteo i Ponoka ofereix servei d'impressió 

en línia 3D.  

 

Més información a www.3dreplicat.com 
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http://www.shapeways.com/
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http://www.turbosquid.com/
http://cubify.com/store/marketplace.aspx?tb_shop_all
http://www.3dreplicat.com/

