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Projekto kslai 

Projektu  siekiama  suteik   žmonėms  galimybę  tobulin   savo  įgūdžius  3D  spausdinimo 
srityje bei įgy  žinias, kurios leistų darbuotojams, verslininkams, mokytojams, tarpininkams 
ir  pan.  aktyviai  veik   šioje  srityje.  Jis  skirtas  organizacijoms,  įmonėms  ir  asmenims, 
besidomin ems kaip naudo s arba kaip padė  ki ems naudo s 3D spausdinimo revoliucija 
įvairiose  srityse:  švie me,  pramonėje,  mene,  versle,  tarpininkavime,  teisėje,  poli koje, 
finansuose  ir  kt.  Partneriai  sukurs  3D  spausdinimo  kurso  programą  kartu  su mokomąja 
medžiaga,  gaires  lektoriams  ir  e‐mokymosi  aplinką.  Tai  bus  pateikta  6‐iomis  kalbomis 
(anglų, ispanų, italų, lenkų, rumunų, lietuvių), nemokama ir visiems prieinama. 
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Sveiki! 

 
Jūs skaitote pirmąjį 3DP projekto naujienlaiškį. Projekto  kslas 

–  suteik   žmonėms  galimybę  tobulin   savo  įgūdžius  3D 

spausdinimo srityje bei  įgy  žinias, kurios  leistų darbuotojams, 

verslininkams, mokytojams, tarpininkams  ir pan. aktyviai veik  

šioje  srityje.  Jis  skirtas  organizacijoms,  įmonėms  ir  asmenims, 

besidomin ems kaip naudo s arba kaip padė  ki ems naudo s 

3D  spausdinimo  revoliucija  įvairiose  srityse:  švie me, 

pramonėje,  mene,  versle,  tarpininkavime,  teisėje,  poli koje, 

finansuose ir kt. 
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Ska n  kūrybiškumą 

ir inovacijas 



 Sėkmės istorija: 3D spausdinimas – inovatyviam dizainui  
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Susipažinkime su 3DP partneriais 

Šis leidinys [pranešimas] atspindi k autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali bū  laikoma 

atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. 

Projekto nr. 2016‐1‐RO01‐KA202‐024578 

Training in 3D Printing To Foster EU Innovation & Creativity 

MECB Ltd – konsultacijų organizacija įkurta Maltoje, tai – biuras teikian s konsultacijas ir 

inovatyvią pagalbą išorės organizacijoms per vykdomas tarpdisciplinines ir aukštos koky‐

bės techninio konsultavimo paslaugas, tyrimų ir mokymo paslaugų ir ES projektų partne‐

rystės paslaugas. MECB teikia techninę pagalbą daugelyje sričių, kurios reikalauja profe‐

sionalus įver nimo ir konsultacijų. MECB profesionaliai teikia mokymų paslaugas Maltoje 

ir visoje Europoje. 

MECB Ltd.   

Iklin, Malta 

Prisilies  prie  3D  spausdinimo  –studentams  leidžia  geriau  supras   sudė ngas dizaino 
teorijas. Kas buvo  laikoma abstrakčiomis  idėjomis, dabar gali bū  demonstruojama 3D 
atspausdintų komponentų pagalba, pritaikyta mokymuisi. 3D spausdinimas  leidžia atsi‐
skleis   studentų  kūrybiškumui  tyriamuosiuose  projektuose  ir  tarptau niuose  konkur‐
suose (SIAM Automo ve iššūkis Indijoje, I‐Design ir Red Dot apdovanojimai Vokie joje. 
Red Dot dizaino konkursui studentai turi sukur  du‐viename transporto priemonę, kuri 
suteikia pastogę ir gabena manta alpinistams sudė nguose pakilimuose. 

3DP projekte 9 partneriai ir Rumunijos, Italijosm Maltos, Lietuvos, Lenkijos ir Ispanijos. 

Šiame numeryje pristatome du partnerius iš  Rumunijos ir Maltos.  

Ludor Engineering (Projekto koordinatorius)   

Iasi, Rumunija 

Ludor Engineering yra Rumunijos inžinerijos bendrovė, kuri teikia kompleksines paslaugas 

tokiose srityse kaip produktų kūrimas, mechaninė inžinerija ir dizainas, 3D spausdinimas, pro‐

to pai. Mūsų galimybės apima platų spektrą paslaugų, nuo koncepcijos, proto po iki masinio 

produkto gamybos ir daugiau. Ludor Engineering turi SLA ir FDM 3D spausdintuvus, 3D skene‐

rius ir t.t., o taip pat inžinierių komandą kurie gerai supranta medžiagas ir procesus. 
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Susi kimas Maltoje 
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Pirmasis projekto partnerių susi kimas 

vyko Maltoje, kurį organizavo MECB Ltd. 

Susi kimas suteikė galimybę 

partneriams prisistaty  ir parody  savo 

interesus ir motyvaciją projekto 

atžvilgiu. 

Susi kimo metu projekto parneriai 

aptarė įvairias temas, kurių diskusijų 

rezultatas – apibendrin  intelek niai 

produktai, bei terminai jų įgyvendinimui.  

 

Projekto partneriai taip pat aptarė ir 

planavo viešinimo ir įgyvendinimo 

veiklas, kurios priskirtos kiekvienam 

partneriui viso projekto metu. 

Susi kimo metu partneriai aplankė 

moderniausias proto pų laboratorijas 

Maltos universitete. 

Komanda buvo įkvėpta driežų pėdų, kurie naudoja mažus plaukelius ir tarpmolekulines jėgas pri‐

kib  prie paviršiaus. Vietoje tradinių metodų (kaip CNC staklės) komanda naudojo CAD ir 

3D  kuriant kelis dizainus. Komanda atspausdino funkcinį‐ konceptualų  modelį, mažomis laiko 

sąnaudomis. Po daugelio bandomųjų spausdinimų ir pakei mų, transporto priemonės dizainas 

buvo išbaigtas, detalizuotas su  lazeriu pjaustytais atributais ir nudažytas medžiagos tekstūra.  

                Šal nis : h ps://goo.gl/V4CN0k 

                Publikavimo data:  2017 sausio 24 d. 
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Projekto partneriai 

Šis leidinys [pranešimas] atspindi k autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali bū  laikoma 

atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.  

Projekto nr. 2016‐1‐RO01‐KA202‐024578 

Ludor Engineering 

(Project Coordinator) 

Iasi, Rumunija 

CAMIS Centre 

Bucharest, Rumunija 

MECB Ltd. 

Iklin, Malta 

Muskiz, Ispanija 
Kaunas, Lietuva 

Danmar Computers 

Rzeszow, Lenkija 

Iasi Rumunija 

GoDesk 

Potenza, Italija 

Šiaurės Lietuvos kolegija 

Šiauliai, Lietuva 
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Public ins tu on  

Informa on Technologies  

Centro de Formación 

Somorrostro 

Liceul Teore c de  

Informa ca ˶Grigore 

@3dprin ngeu  www.3d‐p.eu  www.facebook.com/3DP.EU/  h ps://issuu.com/3dpproject 


