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Una impressora 3D diposita material en una sèrie de capes 
successives per crear un objecte procedent d’un format digital 
(fabricació per addició o additiva).

 1983: Sorgeix el concepte d’impressió de materials enlloc de la tinta.
• Invenció de l’estereolitografia: procés d’impressió que permet 

crear un objecte 3D a partir de dades digitals.
 1988: Primeres impressores estereolitogràfiques (SLA) - 3D Systems
 1988-1990: Nous mètodes d’impressió

• Impressió FDM (fused deposition modelling)
• Impressió làser o SLS (selective laser sintering)
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 1990: Primeres impressores FDM - Stratasys
 2003: Gran creixement de venda d’impressores (reducció del cost)
 2005: Open-source projecte RepRap (http://www.reprapbcn.com)
 2006: Primeres impressores SLS

 2015: L’any de la impressió 3D segons Gartner

Reducció de costos i mida, 
noves tecnologies, nous 
materials i noves aplicacions

One of the Gartner Top Strategic Technology Trend for 2015

3D printing
Worldwide shipments of 3D printers are expected to grow 98 percent in 2015, followed by a doubling
of unit shipments in 2016. 3D printing will reach a tipping point over the next three years as the
market for relatively low-cost 3D printing devices continues to grow rapidly and industrial use
expands significantly. New industrial, biomedical and consumer applications will continue to
demonstrate that 3D printing is a real, viable and cost-effective means to reduce costs through
improved designs, streamlined prototyping and short-run manufacturing.

http://www.reprapbcn.com/
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 Característiques de la peça
 Mida ( aprox. 200mm x 200 mm x 200 mm)
 Resolució (ppp)
 Precisió (fins a 16 micres per capa)
 Acabat de superfície (rugós, llis, brillant,...)

 Materials d’impressió
 Diferents games (plàstics, resines, polímers, etc.)
 Propietats (matisos, transparència, resistència, rigidesa i flexibilitat)

 Temps total de procés de la peça
 Velocitat d'impressió
 Temps de post-processat (per eliminar material de suport)

 Despeses d’impressió
 Preu del material
 Preu dels recanvis (capçals, safates i boquilles extrusió)
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990 €
Preu

+-
1.600 €

RepRapBCN
250x200x200

MakerBot
Replicator mini
100x100x125

Preu
+-

3.300 €

MakerBot
Replicator

252x200x250

MakerBot
Replicator Z18
305x305x457

7.700 €

14.000 €

uPrint SE
203x152x152

30.000 €

Dimension Elite
203x203x305

Object30 Desktop
294x192x148 Fortus 900mc

914x610x914

295.000 €
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 Tecnologies més destacades de fabricació d’objectes 3D de geometria 
complexa afegint capes molt fines de materials:

• SLA (Estereolitografia):  Solidificació de resines fotosensibles capa a capa 
mitjançant un làser amb freqüència ultraviolada. Peces d’elevada precisió. 
Materials amb diferents acabats: transparències, metal·litzats, pintats,...

• FDM (Fusion Deposition Modeling): Principal tecnologia d’impressores 3D. 
Extrusió amb filament de termoplàstics que creen peces resistents, 
perdurables, precises i estables. Materials plàstics: ABS, ABSplus, PC, ULTEM,...

• SLS (Selective Laser Sinterin): Es fonen partícules de pols de poliamida amb 
làser que es dipositen capa a capa. Geometries molt complexes, bones 
característiques mecàniques.  Superfície rugosa, necessita acabat superficial. 
Materials: PA, PA12, Alumide.
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• Polyjet:  Injecció de capes de fotopolímer líquid que es solidifiquen 
mitjançant llum ultraviolada. Alta velocitat, models amb superfícies suaus i 
alts nivells de realisme i de detall. Materials varis simulats pels fotopolímers: 
plàstics, cautxú, rígids, flexibles, colors, transparents, opacs,...
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 Tecnologies FDM i Polyjet :
 Més esteses i assequibles
 Més de 130 materials possibles

 FDM (rendiment): 
 Termoplàstics 
 Peces resistents, perdurables, precises i estables
 ABSplus, ABSi, ABS-M30, ABS-M30i, ABS-ESD7, NYLON, PC-ABS, PC, PC-ISO, 

PPSF/PPSU i ULTEM 9085

 Polyjet (precisió):
 Fotopolímers
 Alt grau de detall i de realisme
 Simulen materials nets, flexibles, rígids, transparents, opacs, plàstics, 

cautxú, colors,...
 Es poden combinar varis
 Materials digitals, Alta temperatura (RGD525), Opac rígid (Vero), 

Similar al cautxú (Tango), Material Dental (VeroDent), ABS Dígital, 
Transparent (VeroClear)
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Rígido

– Translucido de uso general

– Parecido al polipropileno

– Alta temperatura

– Parecido al ABS

– Transparente

Flexible, Parecido a la goma

– Alta elongación

– Amplia gama de valores 

Shore  escala A (Dureza) 

– Alta resistencia al desgarro

Medicina

– Biocompatible para 

audífonos

– Material claro 

biocompatible

– Aplicaciones dentales

Materiales digitales

– Pre definición de materiales 

digitales™

Duradero

– ABS

– Grande Producción

– Partes Realísticas

– Translucido

Funcionales

– Anti-estatico

– Alta resistencia

– Utensilios

Piezas para la industria

– Alta resistencia

– Esterilizable

– Alimentos y medicina

Altas Prestaciones

– Retardante de llama

– Resistente a 

productos químicos

– Baja toxicidad

– Partes de uso final

Fotopolímeros PolyJetTermoplásticos FDM
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Taula comparativa materials
FDM vs Polyjet

 Informació més detallada http://caminstech.upc.edu/impressio3D
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 Per imprimir ens cal un model digital 3D (format arxiu STL)

 Per modelar es fan servir eines CAD 3D:
 Solidworks
 Autodesk Inventor, AutoCAD 3D
 SketchUp

 Modelatge de peces:
 Manual (mides)
 Escàner 3D (núvol de punts)
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 Modelatge i prototipatge:
 Conceptes o idees 
 Funcional

@CaminsMakers :
 Peces auxiliars: Fabricació de peces finals per models i estructures
 Models reduïts: 

 Creació de peces per reproduir elements a escala i fer assaigs 
amb un cost menor de fabricació

 Creació de peces per docència (laboratoris, pràctiques, etc.)
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 Laboratoris 3D: existeixen en moltes universitats

http://um3d.dc.umich.edu/http://its.yale.edu/services

https://sharedfacilities.stanford.edu
/service_center/show_external/101/
3D_Printing

http://sydney.edu.au/architecture/dmaf
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 Per més informació:  

http://caminstech.upc.edu/impressio3D

Moltes gràcies

http://caminstech.upc.edu


