
Tematy prac dyplomowych na rok 2022/2023 

w Zakładzie Technologii Poligraficznych  

studia inżynierskie 
 

L.p. Promotor Tytuł pracy Opis i cel pracy Zakres pracy Uwagi 

1.  dr inż. Katarzyna 

Piłczyńska 

Analiza porównawcza 

cyfrowych druków 

wykonanych techniką 

elektrofotograficzną 

i natryskową  

Porównanie jakości odbitek z maszyn: 

natryskowej Epson i elektrofotogra-

ficznej z tonerem suchym Xerox 

Praca inż. złożona z części 

teoretycznej i doświadczalnej.  

W części teoretycznej opis 

drukowania cyfrowego, w 

badawczej: wykonanie testu 

kontrolnego, opis maszyn, podłoży 

i wyników pomiarów, porównanie 

z normami ISO 

Rezerwacja 

2.  dr inż. Katarzyna 

Piłczyńska 

Analiza porównawcza etykiet 

wydrukowanych cyfrowo 

Porównanie jakości etykiet wykonanych 

za pomocą urządzeń cyfrowych 

(pomiary spektrofotometryczne, ocena 

wizualna) 

Praca inż. złożona z części 

teoretycznej i doświadczalnej. 

W części teoretycznej opis 

drukowania cyfrowego, w badawczej 

– opis maszyn, podłoży i wyników 

pomiarów, (wykresy, tabele) 

 

3.  dr inż. Katarzyna 

Piłczyńska 

Badanie wytrzymałości 

mechanicznej opakowań 

wykonanych z tektury 

powlekanej typu GC2 

Porównanie wytrzymałości dwóch 

pudełek o dwóch różnych 

konstrukcjach, sklejonych klejem 

termotopliwym, w warunkach temp. 

22˚, wilgotność 51% 

Praca inż. złożona z części 

teoretycznej i doświadczalnej. 

W części teoretycznej przegląd 

literatury związanej z badaniem 

wytrzymałości opakowań. 

W badawczej – opis maszyny 

zgniatającej, charakterystyka 

podłoża, wyniki (wykresy, tabele) 

Rezerwacja 

4.  dr inż. Katarzyna 

Piłczyńska 

Analiza jakości nadruku 

cyfrowego na standach 

Porównanie jakości standów 

wykonanych na różnych podłożach za 

pomocą maszyn natryskowych 

Część teoretyczna – opis techniki 

cyfrowej, część praktyczna – 

drukowanie standów w drukarni 

Quad, wykorzystanie dostępnych 

tam maszyn natryskowych i podłoży, 

pomiary, tabele, wykresy 

 



5.  dr hab. inż. Georgij 

Petriaszwili, prof. uczelni 

Wpływ drgań 

ultradźwiękowego noża 

zgarniającego aparatu 

klejowego na wytrzymałość 

opraw 

Praca badawcza na stanowisku 

laboratoryjnym ZTP. Celem pracy jest 

ustalenie zależności wpływu 

parametrów pracy specjalnego noża 

zgarniającego w aparacie klejowym na 

wytrzymałość opraw zaklejonych klejem 

typu hot-melt 

Analiza procesu technologicznego 

oprawiania klejowego oraz 

właściwości klejów typu hot-melt. 

Przegląd konstrukcji niskowydajnych 

linii oprawiających. 

Wykonanie badań klejenia książek 

z wspomaganiem ultradźwięków. 

Analiza wyników i wnioski. 

 

6.  dr hab. inż. Georgij 

Petriaszwili, prof. uczelni 

Badanie możliwości 

standaryzacji oceny 

wytrzymałości opraw metodą 

Flex Test 

Praca badawcza. Celem pracy jest 

ustalenie wpływu zmiennego obciążenia 

kartek na pomiar wytrzymałości opraw 

metodą Flex Test. 

Technologia oprawiania 

bezszyciowego. Analiza metod oceny 

wytrzymałości opraw. Badania 

wytrzymałości opraw metoda Flex 

Test 

 

7.  dr hab. inż. Georgij 

Petriaszwili, prof. uczelni 

Analiza technologii i maszyn 

do niskonakładowej produkcji 

opraw złożonych 

Praca teoretyczna. Celem pracy jest 

wykonanie przeglądu rozwiązań 

technologicznych i konstrukcyjnych 

stosowanych w poligrafii do 

niskonakładowej produkcji opraw 

złożonych. 

Analiza procesów technologicznych 

wytwarzania opraw złożonych. 

Analiza teoretyczna procesów 

zaokrąglana i oparkowania grzbietów 

opraw. 

Przegląd i analiza konstrukcyjna 

maszyn do niskonakładowej 

produkcji opraw złożonych. 

Wnioski. 

 

8.  dr hab. inż. Georgij 

Petriaszwili, prof. uczelni 

Analiza sposobów pomiarów i 

urządzeń stosowanych w 

metrologii poligraficznej 

Praca teoretyczna. Cel pracy – opis 

metod pomiarowych oraz 

nowoczesnych urządzeń stosowanych w 

papiernictwie i poligrafii. 

Analiza metod pomiarowych 

stosowanych do oceny właściwości 

materiałów z papieru i folii. 

 

9.  prof. dr hab. inż. Yuriy 

Pyr’yev, prof. uczeni 

Analiza opakowań 

jednorazowego i 

wielokrotnego użytku 

Praca teoretyczna. 

Celem pracy jest określenie kluczowych 

czynników przy podejmowaniu decyzji 

wyboru opakowania do jednorazowego 

czy wielokrotnego użytku 

Zakres pracy obejmuje opisanie 

klasyfikację opakowań, technologii 

produkcji opakowań pod względem 

spełnienia oczekiwania społecznego 

w zakresie ochrony zasobów i 

recyklingu w ramach gospodarki o 

obiegu zamkniętym. 

 



10.  prof. dr hab. inż. Yuriy 

Pyr’yev, prof. uczeni 

Analiza rynku pudełek 

składanych 

Praca teoretyczna. Na podstawie analizy 

literatury opisać rynek pudełek 

składanych 

Zakres pracy obejmuje opisanie 

technologii produkcji pudełek 

składanych. Uwzględnić przyszłość 

pudełek składanych do 2026. (ang. 

The future of folding cartons to 

2026) 

 

11.  prof. dr hab. inż. Yuriy 

Pyr’yev, prof. uczeni 

Badanie wytrzymałości na 

ściskanie pudełek z tektury 

litej 

Praca badawcza. Celem pracy jest 

określenie wpływu parametrów tektury 

litej na odporność na zgniatanie 

pianowe opakowań. 

Zakres pracy obejmuje opisanie 

technologii produkcji tektury litej 

oraz pudełek. W części praktycznej 

pracy planowane badania BCT 

pudełek i opracowanie wyników 

badań. 

 

12.  prof. dr hab. inż. Yuriy 

Pyr’yev, prof. uczeni 

Analiza jednorazowych 

opakowań papierowych 

Praca teoretyczna. Na podstawie analizy 

literatury opisać korzyści dla środowiska 

w porównaniu z wyrobami 

przeznaczonymi do ponownego użycia. 

Zakres pracy obejmuje opisanie 

technologii produkcji papieru z 

włókien celulozowych, 

podstawowych elementów badań 

LCA . 

 

13.  prof. dr hab. inż. Yuriy 

Pyr’yev, prof. uczeni 

Analiza papierowych 

opakowań napojów 

gazowanych 

Praca teoretyczna. Celem pracy jest 

określenie możliwości papierowej 

butelki 

Zakres pracy obejmuje opisanie 

technologii wytwarzania 

papierowych butelek 

 

14.  prof. dr hab. inż. Yuriy 

Pyr’yev, prof. uczeni 

Badania wytrzymałości na 

ściskanie opakowań z tworzyw 

sztucznych 

Praca opisowo-badawcza. Celem pracy 

jest określenie wpływu różnych 

parametrów wybranych opakowań z 

tworzyw sztucznych na wytrzymałość . 

Zakres pracy obejmuje opisanie 

tworzyw sztucznych 

wykorzystywanych w opakowaniach, 

metod recyklingu oraz badań 

wytrzymałościowych. 

Przeprowadzenie badań 

wytrzymałości na ściskanie 

wybranych opakowań z tworzyw 

sztucznych. 

 

15.  prof. dr hab. inż. Yuriy 

Pyr’yev, prof. uczeni 

Analiza modułu ścinania 

wzdłużnego i poprzecznego 

tektury różnymi metodami 

Praca teoretyczna. Na podstawie analizy 

literatury opisać metody wyznaczania 

parametrów. 

Zakres pracy obejmuje opisanie 

technologii produkcji tektury litej i 

falistej, metod badań parametrów 

wytrzymałościowych na ścinanie 

tektury 

 



16.  prof. dr hab. inż. Yuriy 

Pyr’yev, prof. uczeni 

Analiza badań naukowych w 

zakresie wytrzymałości 

opakowań poddanych 

obciążeniom dynamicznym 

Praca monograficzna na podstawie 

literatury i internetu obejmująca 

wytrzymałości opakowań poddanych 

obciążeniom dynamicznym 

  

17.  prof. dr hab. inż. Yuriy 

Pyr’yev, prof. uczeni 

Optymalizacja rozmiarów 

geometrycznych opakowań 

papierowych przeznaczonych 

do pakowania produktów 

sypkich 

Praca opisowo-badawcza. Celem pracy 

jest przeanalizowanie metod badań oraz 

przeprowadzić optymalizacje. 

W pracy należy przedstawić budowę 

i istotne właściwości opakowań 

papierowych do pakowania 

produktów sypkich.  

W części doświadczalnej należy 

przeprowadzić optymalizację 

rozmiarów geometrycznych 

opakowania papierowego do 

pakowania produktów sypkich 

 

 

18.  prof. dr hab. inż. Yuriy 

Pyr’yev, prof. uczeni 

Analiza konstrukcji opakowań 

tekturowych przeznaczonych 

na karmę dla zwierząt 

domowych 

Praca teoretyczna. Celem pracy jest 

określenie technologii powstania 

opakowania na karmę dla kotów. 

  

19.  prof. dr hab. inż. Yuriy 

Pyr’yev, prof. uczeni 

Analiza konstrukcji opakowań 

z tworzyw sztucznych dla 

produktów mleczarskich 

Praca teoretyczna.   

20.  prof. dr hab. inż. Yuriy 

Pyr’yev, prof. uczeni 

Analiza nowego sposobu 

badań na ściskanie pudelek 

tekturowych 

Praca teoretyczna.   

21.  prof. dr hab. inż. Yuriy 

Pyr’yev, prof. uczeni 

Analiza badań w zakresie 

weryfikacji eksperymentalnej 

formuły McKee przy 

badaniach nośności pudel 

klapowych 

Praca teoretyczna. Na podstawie analizy 

literatury opisać wytrzymałość na 

ściskanie 

  

22.  dr inż. Marta Gajadhur Opracowanie algorytmów 

umożliwiających 

prognozowanie 

i optymalizację zużycia farb 

Celem pracy jest stworzenie aplikacji 

umożliwiającej użytkownikowi 

oszacowanie zużycia materiałów w celu 

osiągnięcia założonego efektu 

wizualnego 

Analiza literatury dotycząca 

zagadnień związanych z farbami 

specjalnymi oraz z językiem 

programowania Python. 

 



specjalnych pod kątem 

różnych czynników 

Analiza wyników badań farb pod 

kątem grubości warstwy farby, czasu 

świecenia, stężenia pigmentu, 

intensywności świecenia, rodzaju 

podłoża itp. 

Opracowanie aplikacji 

umożliwiającej użytkownikowi 

proste przeliczenia. 

Analiza wyników i wnioski. 

23.  dr inż. Marta Gajadhur Badanie właściwości 

reologicznych 

i wytrzymałościowych żywic 

przeznaczonych do 

drukowania 3D materiałów 

medycznych 

Celem pracy jest zapoznanie się z 

żywicami przeznaczonymi do 

drukowania 3D do zastosowań 

medycznych. 

Analiza literaturowa dotycząca 

materiałów i metod drukowania 3D. 

Wykonanie badań reologicznych, 

wytrzymałościowych, kąta zwilżania 

żywicy dental SG. Analiza wyników i 

wnioski. 

 

24.  dr inż. Marta Gajadhur Porównanie właściwości farb 

fleksograficznych 

wodorozcieńczalnych z 

farbami PU 

Porównanie właściwości optycznych i 

wytrzymałościowych farb PU z farbami 

wodorozcieńczalnymi. 

Analiza literaturowa dotycząca 

składu i właściwości farb 

wodorozcieńczalnych i 

poliuretanowych. 

Pomiary spektrofotometryczne. 

Pomiary mechanicznych właściwości 

odpornościowych. 

Analiza wyników i wnioski. 

 

25.  dr inż. Marta Gajadhur Wpływ jasności podłoża na 

efekt świecenia farb 

fosforescencyjnych 

Celem pracy jest ustalenie przedziału 

jasności podłoża, przy której farba 

fosforescencyjna przestaje świecić. 

Analiza literaturowa dotycząca farb 

specjalnych 

Przygotowanie farb na bazie 

pigmentu fosforyzującego o barwie 

zielonej. Zadrukowanie farbą 

podłoży o różnym poziomie jasności. 

Oszacowanie zakresu świecenia 

farby w zależności od jasności 

podłoża. 

Analiza wyników i wnioski. 

 



26.  dr inż. Marta Gajadhur Optymalizacja grubości 

warstwy farb magnetycznych 

Celem pracy jest ustalenie optymalnej 

grubości warstwy farby, przy której 

farba wykazuje określone właściwości 

przyczepne dla określonego obciążenia. 

Analiza literaturowa dotycząca farb 

specjalnych w tym o właściwościach 

magnetycznych. Wykonanie 

wydruków w szerokim spektrum 

grubości warstwy farby dla 

dostępnych na rynku farb o 

właściwościach magnetycznych. 

Analiza przyczepności materiałów o 

określonej masie do warstwy farby o 

określonej grubości. 

Analiza wyników i wnioski. 

 

 

27.       

28.  mgr inż. Ewa Kołodziejuk Analiza parametrów perforacji 

w opakowaniach tekturowych 

Praca opisowo-badawcza. Celem pracy 

jest przeprowadzenie badań 

dotyczących doboru parametrów 

perforacji w zależności od 

zastosowanego materiału (tektura lita, 

tektura falista) oraz analiza krawędzi 

rozerwanego materiału w zależności od 

parametrów linii perforującej oraz 

rodzajów podłoża (w tym kierunku 

włókien/fali). 

1. Przedstawienie na podstawie 

literatury zagadnień dotyczących 

metod wykonywania perforacji oraz 

parametrów linii perforujących. 

2. Opis zastosowania perforacji 

w produktach poligraficznych ze 

szczególnym uwzględnieniem 

opakowań z tektury litej i falistej. 

3. Zaprojektowanie różnych układów 

linii perforującej w opakowaniach 

tekturowych z uwzględnieniem 

różnych parametrów perforacji, 

wykonanie próbek 

i przeprowadzenie badań na 

zrywarce. 

4. Ocena wizualna krawędzi 

rozerwanego materiału. 

5. Analiza wyników badań 

i sformułowanie wniosków 

końcowych. 

praca mgr 

lub inż. 

(zależnie od 

zakresu) 



29.  mgr inż. Ewa Kołodziejuk Projekt innowacyjnego 

opakowania tekturowego 

Praca projektowa. Celem pracy jest 

wykonanie innowacyjnego opakowania 

konkursowego z tektury litej lub falistej, 

przy czym projekt obejmuje zarówno 

projekt konstrukcji opakowania, jak 

i warstwy graficznej 

1. Opisanie celów i misji wybranego 

konkursu międzynarodowego lub 

krajowego oraz przedstawienie 

kategorii konkursowych wraz 

z pracami wyróżnionymi w ubiegłych 

edycjach. 

2. Wybór jednej z kategorii i 

zaprezentowanie koncepcji własnej 

zgodnie z wytycznymi regulaminu. 

3. Zaprojektowanie kształtu 

opakowania i rozrysowanie siatki 

konstrukcyjnej. 

4. Wykonanie prototypu – analiza 

poprawności konstrukcji 

i wprowadzenie niezbędnych 

modyfikacji. 

5. Wykonanie projektu graficznego. 

6. Wykonanie wizualizacji 3D oraz 

modelu gotowego opakowania. 

7. Ocena jakościowa i użytkowa 

wykonanego projektu. 

8. Sformułowanie wniosków 

końcowych. 

praca inż.; 

możliwe 

przyjęcie 

kilku 

studentów 

z pomysłami 

w celu 

zgłoszenia 

powstałych 

projektów 

na konkurs 

30.  mgr inż. Ewa Kołodziejuk Analiza porównawcza 

wymagań technologicznych 

przygotowania publikacji 

dziecięcych tradycyjnych 

i trójwymiarowych 

Praca opisowo-projektowa. Celem pracy 

jest opisanie na podstawie źródeł 

literaturowych procesu produkcyjnego 

publikacji tradycyjnych 

i trójwymiarowych dla dzieci oraz 

wymagań związanych z 

przygotowaniem tego rodzaju publikacji 

do produkcji. Praca powinna zawierać 

analizę możliwości zastosowania 

różnych rozwiązań konstrukcyjnych 

pozwalających zaadoptować publikację 

1. Przedstawienie na podstawie 

literatury zagadnień dotyczących 

projektowania i produkcji publikacji 

tradycyjnych i trójwymiarowych dla 

dzieci. 

2. Opis rozwiązań konstrukcyjnych 

wykorzystywanych w publikacjach 

trójwymiarowych. 

3. Przedstawienie koncepcji projektu 

– dobór tematyki i konstrukcji 

mechanizmów pop-up. 

rezerwacja 



tradycyjną na trójwymiarową, 

zawierającą mechanizmy pop-up. W 

ramach pracy powinien zostać 

wykonany projekt publikacji 

trójwymiarowej dla dzieci, w którym 

wykorzystane zostaną różne 

rozwiązania konstrukcyjne oraz 

modyfikacje projektu graficznego, 

przygotowanego na potrzeby publikacji 

tradycyjnej, celem zaadoptowania go do 

innych procesów produkcyjnych. 

4. Rozrysowanie siatek 

konstrukcyjnych mechanizmów 

ruchomych oraz wykonanie 

prototypów dla sprawdzenia 

poprawności ich działania. 

5. Dopasowanie szaty graficznej do 

wykrawanych kształtów 

mechanizmów pop-up. 

6. Ocena wykonanego projektu i 

sformułowanie wniosków 

końcowych. 

31.  dr inż. Leszek Markowski Badania rozdzielczości 

układów optycznych z 

wykorzystaniem funkcji 

przenoszenia modulacji 

Praca dyplomowa. W części 

teoretycznej pracy należy opisać 

metodykę badań jakości cyfrowych 

układów optycznych (obiektyw-

matryca) przy zastosowaniu funkcji 

przenoszenia modulacji (MTF). Celem 

praktycznym pracy jest wykonanie 

testów porównawczych wybranych 

urządzeń rejestrujących obrazy według 

standardu wyznaczonego przez normę 

ISO 1223. 

  

32.  dr inż. Leszek Markowski Projekt graficzny systemu 

identyfikacji wizualnej dla 

producenta sprzętu 

sportowego 

Praca dyplomowa. Celem pracy 

teoretycznej jest analiza technik 

graficznych i stylistyki rysunkowej 

stosowanej sezonowo przez 

producentów różnego sprzętu 

sportowego (narciarskiego, 

żeglarskiego, kolarskiego itp.) W ramach 

pracy praktycznej oczekuje się 

nawiązania współpracy z faktycznie 

istniejącą firmą sportową i stworzenia 

dla niej nowego systemu identyfikacji 

wizualnej oraz opracowania autorskich 

  



wzorów rysunkowych zdobiących sprzęt 

na przyszły sezon. 

33.  dr inż. Leszek Markowski Autorski projekt graficzny 

drukowanej publikacji 

komiksowej 

   

34.  mgr inż. Jakub Bułas Analiza współczesnego 

oprogramowania graficznego 

różnych producentów pod 

kątem prawidłowej wymiany 

informacji graficznych 

Opis i cel: Praca polegająca na 

przeglądzie współcześnie oferowanego 

oprogramowania do projektowania 

graficznego (np. Adobe Illustrator, 

InDesign, CorelDRAW, Affinity Designer) 

i ocenie zgodności interpretowania 

informacji graficznych zapisanych 

według różnych standardów 

Zakres pracy: Opracowanie literatury 

dotyczącej tematu – dokumentacji 

oprogramowania, standardów 

wymiany danych, opracowanie 

plików testowych, zbadanie 

zgodności interpretacji i opis ew. 

nieprawidłowego działania 

 

35.  mgr inż. Jakub Bułas Analiza oprogramowania 

sterującego ploterami tnącymi 

i tnąco-bigującymi 

Opis i cel: Praca polegająca na 

przeglądzie współcześnie oferowanego 

oprogramowania CAM do pracy z 

ploterami tnącymi i tnąco-bigującymi 

dostarczanego zarówno przez 

producentów ploterów, jak i przez 

podmioty trzecie. Analiza ma być 

dokonana pod kątem wygody użycia, 

współpracy z danymi dostarczanymi 

przez programy CAD oraz graficzne (np. 

Adobe Illustrator), przydatności i 

prawidłowości generowanych plików 

wyjściowych. 

Zakres pracy: Opracowanie literatury 

dotyczącej tematu – dokumentacji 

oprogramowania, standardów 

plików sterujących. Pozyskanie i 

przetestowanie kilku programów, 

opis zalet i wad różnych 

zastosowanych rozwiązań. 

 

36.  Prof. dr hab. inż. Halina 

Podsiadło 

Analiza obowiązujących 

certyfikatów w papiernictwie i 

w poligrafii 

   

37.  Prof. dr hab. inż. Halina 

Podsiadło 

Charakterystyka zalet i wad 

odnośnie przyszłości papieru 

jako materiału 

opakowaniowego 

   



wykorzystywanego w różnych 

gałęziach przemysłu 

38.  Prof. dr hab. inż. Halina 

Podsiadło 

Charakterystyka zalet i wad 

odnośnie przyszłości tektury 

jako materiału 

opakowaniowego 

wykorzystywanego w różnych 

gałęziach przemysłu 

   

39.  Prof. dr hab. inż. Halina 

Podsiadło 

Obowiązujące normy ISO 

dotyczące dbałości 

o ekosystem i GOZ 

w przemyśle papierniczym 

   

40.  Prof. dr hab. inż. Halina 

Podsiadło 

Obowiązujące normy ISO 

dotyczące dbałości o 

środowisko naturalne i GOZ 

w poligrafii 

   

41.  Prof. dr hab. inż. Halina 

Podsiadło 

Możliwości wyzwań przemysłu 

4.0 dla przyszłości poligrafii 

   

42.  Prof. dr hab. inż. Halina 

Podsiadło 

„Środowisko” maszyn 

drukujących 

warunki, jakie muszą być spełnione, by 

maszyny drukujące prawidłowo 

funkcjonowały 

  

43.  Prof. dr hab. inż. Halina 

Podsiadło 

Analiza możliwości 

powtórnego 

zagospodarowania odpadów 

powstających w produkcji 

poligraficznej  

w ramach istniejących trendów typu: 

Gospodarka w Obiegu Zamkniętym 

(GOZ), Zero Waste, itp. pochylenie się 

nad tym problemem w poligrafii wydaje 

się celowe i aktualne 

  

44.  Prof. dr hab. inż. Halina 

Podsiadło 

Innowacje w technice 

wklęsłodrukowej  

obserwowany rozwój we wszystkich 

technikach drukowania wiąże się z coraz 

większymi wymaganiami klientów, na 

co należy zwracać uwagę 

  

45.  Prof. dr hab. inż. Halina 

Podsiadło 

Ocena druku cyfrowego pod 

kątem jego wpływu na 

środowisko naturalne  

coraz większa świadomość 

społeczeństwa i jego wrażliwość na 

ochronę ekosystemu skłania do 

prześledzenia, jak coraz bardziej 

  



powszechna technika drukowania 

oddziałuje na środowisko naturalne 

46.  Prof. dr hab. inż. Halina 

Podsiadło 

Możliwości działań 

proekologicznych w drukarni 

fleksodrukowej  

technika fleksodrukowa umożliwia 

zadrukowanie różnych podłoży, co 

wpływa na jej powszechne 

zastosowanie, a w dobie zwiększonej 

wrażliwości społeczeństwa na ochronę 

środowiska naturalnego to zagadnienie 

jawi się jako niezwykle istotne 

  

47.  dr inż. Konrad Blachowski Analiza możliwości kalibracji 

kolorystycznej procesów 

drukowania trójwymiarowego 

   

48.  dr inż. Konrad Blachowski Analiza możliwości 

standaryzacji procesów 

drukowania wielobarwnego 

wykorzystującego więcej niż 

cztery farby procesowe 

   

49.  dr inż. Konrad Blachowski Metody kalibracji procesów 

drukowania wielobarwnego 

   

 


