
                                                                                             
 

 
 
Títol de l’activitat Capacitació tècnica per la implementació a l’aula de la 

impressió 3D 
Codi 0000050020 
Nivell educatiu FP  Modalitat Curs 
Hores presencials 20 Hores certificades 20H Lectives 

 
PROFESSORAT 
 
A càrrec d’un tècnic especialista en impressió 3D, fabricació additiva i industria 
4.0 de l’entitat INTECH3D.  
 
INTECH3D és una  
consultoria d'impressió 3. Acompanyem i guiem a l'empresa en el seu procés de 
digitalització assessorant-la en l'elecció de les millors solucions tecnològiques 
de maquinari, programari i materials per a Impressió 3D. La nostra MISSIÓ: 
assessorar la indústria en la implantació de la tecnologia de fabricació additiva. 
 
L'equip humà de INTECH3D compta amb més de 5 anys d'experiència en el 
sector de la fabricació additiva i la impressió 3D. 
 
Som col·laboradors de diferents entitats de formació. Formem part, com 
personal docent del màster en “Sistemes avançats de fabricació” per al bloc de 
fabricació additiva del Màster en Enginyeria Industrial de l’Escola Politècnica 
Superior de la Universitat de Lleida i hem estat partícips d'innombrables 
jornades d'innovació en centres educatius i de formació. 
 
 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
Introduïm la fabricació digital de la mà de la impressió 3D i un programari de 
modelatge poligonal 3D fàcil d'utilitzar. No cal que es tingui coneixements 
d'impressió 3D, ensenyem com de senzill pot ser aprendre a utilitzar una 
impressora 3D i conèixer la multitud d'aplicacions de la fabricació additiva dins 
de la indústria 4.0.  
 
En concret , l’activitat es focalitzarà en les utilitats i aplicacions de la fabricació 
additiva en la industria industrial mecànica per tal de formar i donar les aptituds 
necessaris als futurs especialistes sectorials, en la utilització de la impressió 3D 
en el seu camp d’activitat. 
 

 

 



                                                                                             
CONTINGUTS 
 
Temari 1: Introducció i Hardware 3D 
 
Funcionament d'algunes tecnologies de fabricació actuals, com ara • Torns • Fosa • Injecció 
Funcionament de la tecnologia de producció additiva. Tres punts en comú de totes les 
tecnologies • Additiu • Capa per capa • Model CAD. Les principals tecnologies de producció 
additiva. Funcionament, tipus de materials, alguns sectors d'actuació • SLS • DLP • SLA • MJP • 
CJP • FDM 
 
Temari 2: Funcionament específic tecnologia FDM 
 
Anàlisi de funcionament dels principals components electrònics d'una impressora FDM. 
 
• Circuit imprès 
• Les impressores més senzilles funcionen amb una electrònica opensourse ARDUINO i una 
SHIELD (RAMPS), on es connecten tots els components de la impressora. Al arduino està 
instal·lat el firmware, encarregat del funcionament de la impressora. 
• Sensors de temperatura 
• Hi ha com a mínim un sensor de temperatura, el del capçal. Per norma general, i per poder 
imprimir amb materials tècnics, també hi ha un altre sensor de temperatura a la base calenta. A 
més, poden existir sensors de temperatura per controlar la temperatura ambient de l'habitacle. 
• Escalfadors 
• Juntament amb els sensors de temperatura, són els responsables de controlar la temperatura 
dels diferents components. Com a mínim ha d'existir l'escalfador de l'extrusor, sent el 
responsable d'escalfar l'HOTEND. També pot existir un escalfador a la base d'impressió, per a 
l'ajuda de l'adhesió dels materials tècnics. Aquest escalfador pot ser una resistència, o una base 
de silicona. També, poden existir escalfadors ambientals per al recinte. 
• Motors 
• S'usen motors PAP (pas a pas). Aquest tipus de motor, controlat electrònicament, es pot 
moure amb alta precisió. La configuració dels passos s'estipula en l'electrònica. Aquests motors 
estan controlats pels STEPERS, que són els controladors de motor que hi ha a l'electrònica. 
 
Temari 3: Orientació de disseny 
 
 
L'orientació de disseny és tenir present quina eina s'usa en la fabricació en el moment del 
disseny, tenint en compte diferents paràmetres com les limitacions de la màquina, la 
configuració d'aquesta, les possibilitats, els materials usats etc ... La fabricació CAD-CAM. El 
terme CAD es refereix al disseny assistit per ordinador mitjançant programes dissenyats per a 
tal fi. El terme CAM es refereix a la fabricació assistida per ordinador. Per fabricar mitjançant 
cad-cam és necessari un model 3d digital i un equip de fabricació computat. El traspàs del 
coneixement de la màquina cap al disseny tridimensional és importantíssim per evitar fallades 
en el moment de la fabricació. S'ha de tenir en compte que l'eina que fa servir una impressora 
3D amb tecnologia FDM és el nozzle. En altres tecnologies de P.A. poden ser els injectors, el 
làser o els capçals tèrmics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                             
 
 
 
 
Temari 4: Errors freqüents de disseny 
 
Actualment, els errors més habituals en els dissenys, a causa de falta de coneixement, són: 
 
• Escalat 
♣ De més a menys 
♣ Exportació amb dimensions errònies 
 
• Parets 
♣ Amb poc gruix 
♣ Sense gruix 
 
• Lletres / símbols / logos 
♣ Encunyats amb peces soltes 
♣ Implementació amb diferent malla 
♣ Lletres amb tipografies no valides 
♣ Logos escalats de més a menys 
 
• Objectes no sòlids 
♣ Malles no tancades 
♣ Unió de diferents malles 
 
Explicació de solucions per a cadascuna de les principals errors. 
 
Temari 5: Introducció a software de capeix i paràmetres bàsics  
 
El programari de capejar és el programa responsable de la conversió entre l'arxiu 
tridimensional en format STL o OBJ i l'arxiu GCODE. El GCODE és un arxiu de text pla on, 
línia per línia, s'especifica el moviment de cada motor. La coordinació d'aquests moviments 
realitza la fabricació del component. Aquest format d'instruccions també s'usa en màquines 
CNC, de control numèric. Hi ha diferents programes que poden realitzar aquest procés de 
transformació. Els més comuns són: • Cura (ULTIMAKER) • Slic3r (LLIURE) • Simplify3D 
(TANCAT) Diferents parts que la majoria de programes tenen en comú: • Visualització de 
l'objecte (Situació dels objectes a imprimir a la plataforma de fabricació) • Posicionament dels 
objectes • Modificació dimensional • Visualització de les capes (Molt important per a l'anàlisi de 
fabricació abans de la fabricació. Només té en compte el moviment del capçal, no el 
comportament del material) • Velocitat i moviment de capçal per parts • Tipus d'estructura 
impresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                             
 
Temari 6: Paràmetres bàsics /avançat del capeix 
 
• Primera capa 
• La configuració de la primera capa ajuda a l'adhesió múltiple de l'altura de capa. Configuració 
d'altura de capa, gruix de línia i velocitat. La primera capa és crítica, i per norma general es 
realitza amb menor velocitat i amb plàstic de més quantitat. 
• Brim (warping) 
• El Brim és l'extensió en eixos X / Z de la primera capa. Materials amb contraccions s'ha 
d'usar el Brim per ajudar a l'adhesió a la plataforma. Depenent de la mida de la cara en 
contacte amb la superfície de fabricació, es farà servir més Brim o menys en eixos X / Z. 
També es pot configurar en Z. Això dependrà de la mida del nozzle i de la configuració de la 
primera capa. 
• Raft (warping) 
• El Raft és una estructura situada a la part inferior de la peça, en què el component no està en 
contacte amb la plataforma de fabricació. És molt usat en tecnologies amb dos capçals per a 
la correcta adhesió. 
• Suport 
• El material de suport són estructures que permeten la fabricació de components complexos 
quan hi voladissos. La correcta parametrització d'aquestes configuracions és vital per a la 
correcta fabricació del component. 
 
Temari 7: Materials mecànics i/o tècnics en FDM  
 
 
La base de la fabricació dels materials són els pellets. Aquesta base s'adultera, de la mínima 
forma possible per no perdre les propietats mecàniques del material. L'adulteració d'aquest 
plàstic és per facilitar la fabricació amb aquest material. Factors que es tenen en compte per 
adulterar el plàstic són: • evitar contraccions • millorar adhesió entre capes. Principals 
materials d'ús en la tecnologia FDM • Pla • Àcid poli làctic. • Es fa servir per controls 
dimensionals o components decoratius • Molt senzill d'imprimir • Material biodegradable • No 
necessita base calenta • ABS • acrilonitril butadiè estirè. • S'usa per a peces mecàniques. 
Resistent a l'abrasió • Senzill d'imprimir • Bones propietats mecàniques • Necessita base 
calenta • PETG • Peces d'ús final. • Gran duresa i flexibilitat. Gran resistència química • Senzill 
d'imprimir • Alta resistència a la flexió i a la tracció • Necessita base calenta • HIPS • Peces 
d'ús final. • Bona resistència a l'impacte. Alta resolució • Complexitat mitjana per imprimir • 
Excel·lent aïllant elèctric • Estanquitat • Soluble en àcid cítric • Necessita base calenta • PP • 
Peces d'ús final • Alta resistència d'impacte • Molt baixa densitat • Molt alta resistència a la 
flexió • Necessita de base calenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                             
 
 
 
OBJECTIUS 
 

• Objectius acadèmics: 
 
Els objectius que es pretenen aconseguir en aquesta formació són els de poder 
comprendre i transmetre les capacitats necessàries  per integrar la fabricació additiva en 
la formació professional i en concret en la especialització de mecànica. S’aprofundirà 
més en les capacitats per comprendre els següents punts referents als sistemes 
productius: Sistemes de Fabricació Aditiva i impressió 3D, altres... 
 

• Competències significatives: competències Bàsiques:  
 
Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en 
entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) 
relacionats amb la seva àrea d'estudi.  
 
 
OBSERVACIONS 
 
 
En cas de que es requereixi la coordinació i cooperació d’un tècnic especialista 
d’una empresa industrial que utilitzi la impressió 3D en el seu dia a dia, 
INTECH3D s’obliga a buscar-lo per tal d’ampliar el contingut tècnic i mecànic de 
la matèria. 
 

 
                           
CALENDARI DE L’ACTIVITAT:   
Primera setmana de setembre (4, 5, 6, 7 i 8 de setembre) de 16 a 20 hores. 
 
Lloc de realització  
Lloc: Edifici CEEI-Lleida 

 
Complex Caparrella 
Lleida 25192 

L’aula s’indicarà al tauló d’anuncis de l’entrada a l’edifici. 
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