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DESCRIPCIÓ DE L’EQUIP DE TREBALL 
 
Impressora 3D BQ Witbox 2 d’injecció de polímers 
 
Aquesta impressora fon filaments de plàstic o termo-plàstic en capes fines 
superposades mitjançant el capçal d’extrusió i així crear objectes sòlids 
tridimensionals. 
 
Característiques: 
Pot treballar amb filaments de 1,75 mm de diàmetre: PLA, fusta, bronze, coure i 
Filaflex 
Velocitat màxima: fins a 200 mm/s 
Resolució: 20 µm 
Extrusor amb sistema de tracció doble 
 
Es troba a la sala Mecànica (porta 306) 

 
 

 

Advertències de seguretat 
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- No obri ni manipuli la tapa que cobreix la font d’alimentació ni la tapa controladora. Els seus components tan sols 
poden ser manipulats per personal qualificat ja que pot existir risc de descàrrega elèctrica. 

- Eviti imprimir es espais tancats petits, o prop de fonts de calor intenses com radiadors, ja que dificultaria la correcta 
refrigeració i funcionament de la màquina. No bloquegi les ranures posteriors ja que son el pas d’aire cap els 
ventiladors. 

- Mantingui la impressora lluny de líquids i entorns humits per a evitar el risc de descàrrega elèctrica o incendi. 
- La impressora treballa a altes temperatures i inclou parts mòbils. No toqui l’interior de la impressora ni el extrusor 

mentre estigui imprimint. 
- Per a accedir a l’interior de la impressora: 

•  Interruptor en posició 0 – cable d’alimentació desconnectat – deixi que es refredi completament 
- Tanqui la porta de la impressora quan estigui en funcionament i quan no estigui en ús. 
- No utilitzi ni engegui la impressora en entorns potencialment explosius o prop de productes químics inflamables. 
- Mantingui l’àrea de treball neta i bé il·luminada. Àrees desordenades i obscures inviten els accidents. 
 
- Intenti no utilitzar la impressora molt de temps sense supervisió. No s’aconsella deixar-la en funcionament per la 

nit; es millor en horari diürn, així es pot anar revisant el treball d’impressió. 
 
- Durant la impressió, ventili la sala 306 obrint la finestra per tal de no acumular fums. 
 

 
 

ABANS DE COMENÇAR EL TREBALL DURANT EL TREBALL 
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- Consultar en el manual del fabricant les indicacions de seguretat. 
- Realitzi el procediment de posada en marxa indicat al manual per 

tal de tenir una impressió correcta: 
* Retirar tota la brutícia i restes d’impressions prèvies. 
* Rentar la plataforma d’impressió seguint instruccions. 
* Aplicar laca fixadora a la plataforma d’impressió. 

 
- Mantenir la porta de la impressora tancada. 
- Obriu la finestra per tal de ventilar la sala. 
- No toqueu l’extrusor fins que refredi. 

 
 
 
 

MANTENIMENT, ORDRE I NETEJA 
 

- Abans de realitzar qualsevol tasca en l’aparell, desendollar-lo del corrent elèctric. 

- Mantenir sempre nets l’aparell i les ranures de refrigeració. Mai s’ha d’intentar netejar la pols o restes amb la màquina en funcionament. 

- Mantingui en ordre el lloc de treball, el desordre augmenta el risc d'accident. 

 

 
Sala Mecànica (306) 
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