
    
 

  

Słupski Inkubator Technologiczny  

wspólnie  

z Koszalińską Izbą Przemysłowo Handlową 

zaprasza na spotkanie techniczne  

dotyczące możliwości wykorzystania pomiarów 3D, inżynierii odwrotnej,                    

skanowania 3D i druku 3D w przemyśle   

W czasie spotkania przedstawimy naszą ofertę w zakresie:   

Skanowania 3D i pomiarów 

Dysponujemy skanerem 3D GOM ATOS oraz systemem fotogrametrycznym GOM TRITOP 

pozwalającymi na skanowanie i mierzenie obiektów o wymiarach do 10m z dokładnością 

0,05mm. Wskażemy możliwości, jakie daje zastosowanie skanera 3D w kontroli jakości 

wykonania danego elementu, pomiarach GD&T poprzez porównanie skanu z modelem CAD 

celem wizualizacji odchyłek obiektu rzeczywistego względem projektu oraz weryfikacji danych 

z rysunku technicznego z zeskanowanym elementem rzeczywistym. 

Inżynierii odwrotnej 

Wykorzystanie inżynierii odwrotnej opiera się na przekształcaniu skanów 3D obiektów 

rzeczywistych w ich modele cyfrowe CAD. Technika ta pozwala na tworzenie dokumentacji 

CAD dla elementów, dla których ona nie istnieje, odtwarzanie cyfrowe uszkodzonych lub 

zużytych przedmiotów celem przygotowania do późniejszej reprodukcji w dowolnej 

technologii. 

Centrum Druku 3D  

• Omówienie różnych technologii druku 3D wraz z przykładami wydruków i możliwych 

zastosowań.  

Słupski Inkubator Technologiczny dysponuje drukarkami przemysłowymi pracującymi w 

technologiach FDM/FFF (Fused Deposition Modeling), SLS (Selective Laser Sintering), PolyJet 

Multimaterial, które pozwalają na uzyskanie wydruków prototypów/krótkich serii 

produkcyjnych z różnych materiałów w różnej dokładności. Technologia FDM pozwala na druk 

z materiałów takich jak: ABS, ASA, poliwęglan, PETG, Nylon, POM. Technologia SLS pozwala na 

druk małoseryjny z proszków poliamidowych, natomiast w technologii PolyJet drukujemy 

żywicami fotopolimerowymi utwardzanymi światłem UV mogąc mieszać ze sobą 3 różne 



    
 

materiały. Obecnie nasza drukarka PolyJet Connex3 Multimaterial jest jedyną w Polsce tego 

typu drukarką pracującą usługowo. 

Druk 3D wykorzystywany jest w prototypowaniu elementów przed wdrożeniem do produkcji 

wielkoseryjnej, modelowaniu egzemplarzy pokazowych/przekrojów produktów, wytwarzaniu 

form wtryskowych, form odlewniczych, narzędzi wspomagających proces montażowy, itp. 

 

 

Spotkanie odbędzie się  dnia 25 marca w godzinach: 10.00 - 12.00 

Miejsce: 

 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa 
ul. Zwycięstwa 126, 75-614, Koszalin 

T. 94 34 88 645 

Sala na parterze 

Prosimy o dokonanie zgłoszenia na adres: 

Wpisując w treści e-maila: imię i nazwisko, 

nr kontaktowy oraz wykonywane 

stanowisko w firmie 

 

tech@sit.slupsk.pl 

 

Kontakt do organizatora: 

 
Prezes Zarządu - Piotr Huzar 

tel. 609 695 797 
 

Aleksandra Surma, 
a.surma@sit.slupsk.pl 

T: 730 090 690 
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