
IMPRESSIÓ 3D / FABRICACIÓ ADDITIVA AMB METALLS 

CENTRE METAL.LÚRGIC, C/Tres Creus, 66 08202 Sabadell, Tel.93.7457810 — www.centrem.cat — centrem@centrem.cat 

Els processos additius, més coneguts per impressió 3D, inclouen un conjunt molt ampli de tecnologies. Totes 
elles propicien la unió de partícules de materials, i ho fan de forma dirigida i controlada per la informació digital 
de l'objecte a fabricar.  
 

La informació continguda en un fitxer defineix la seva forma (geometria 3D), el seu color, la seva textura, la seva 
composició i totes aquelles característiques que la tecnologia additiva pugui materialitzar. Aquesta informació es 
genera mitjançant programari de disseny assistit per ordinador, algoritmes generatius, compiladors de matèria, 
etc.  
 

Partint de zero (sense començar amb un bloc de material base) els sistemes additius de metall fabriquen afegint 
material en pols o en filament fonamentalment capa sobre capa. Aquests processos tenen en comú el fet que 
poden generar geometries molt complexes d'una forma molt eficient. Els objectes així fabricats presenten una 
textura material de capes molt fines, gairebé imperceptibles. 
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Dimecres, 30 de març de 9:30 a 13:00 hores. 
A Leitat Technological Center (c. de la Innovació, 2 - Ctra. de Matadepera a Talamanca. Terrassa). 

 

PREU (en ambdós casos és imprescindible formalitzar la inscripció):  
 Socis UEM i Centre Metal·lúrgic: jornada Gratuïta. 
 No Socis: 100€+IVA (cal fer una transferència de 121€ al compte ES19 0081 0900 8100 0195 0096). 

 

INSCRIPCIÓ  
 

Més informació: Sra. Elisabet Jordán, Tel. 93 745 78 12 - jordan.elisabet@gmail.com 

JORNADA TÈCNICA: 

PROGRAMA: 
 

09:30h.  Arribada i rebuda. 
10:00h.  Presentació del LEITAT. 
10:10h.  Ponència: Fabricació Additiva amb metalls amb el següent contingut 

     
FABRICACIÓ DE COMPONENTS METÀL·LICS. 

 Fosa, Mecanitzat, Sinterització, Injecció, Forja, Estampació,... 

 Fabricació Additiva / 3DP. 
COMPONENTS METÀL·LICS amb FA/3DP. 

 Prototips industrials. 

 Eines i utillatges. 

 Components finals. 
PROCESSOS DE FABRICACIÓ ADDITIVA amb metalls 

 Classificació. Obtenció de components metàl·lics. 

 Materials metàl·lics disponibles en AM/3DP. 

 Powder bed fusion: SLM, DMLS, LaserCUSING, EBM. 

 Direct Energy Deposition.  

 Binder jetting. 
 LABORATORI  AM/3DP a LEITAT. 

 
11:00 – 11:45h.  Descans i cafè. 
 
11:00 – 11:20h.  Visita al laboratori de Fabricació Additiva de Metalls. Grup 1 
11:15 – 11:30h.  Visita al laboratori de Fabricació Additiva de Metalls. Grup 2 
 
11:45 – 12:45h.  Ponència. PROCESSOS DE FABRICACIÓ ADDITIVA AMB POLÍMERS (plàstics i resines). 
 
12:15 – 13:00h.   Visita al Centre Tecnològic (opcional).  

http://www.centrem.cat
mailto:centrem@centrem.cat
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http://leitat.org/castellano/leitat/leitat6.htm
http://www.centrem.cat/fitxa-inscripcio-seminari-jornada.asp

