
Tematy prac dyplomowych na rok 2022/2023  

w Zakładzie Technologii Poligraficznych  

studia magisterskie 
 

lp. Promotor Tytuł pracy Opis i cel pracy Zakres pracy Uwagi 

1.  prof. dr hab. inż. Yuriy 

Pyr’yev 
Analiza różnych podejść do 

obliczania wskaźnika 

wytrzymałości BCT pudel z 

tektury litej 

Praca teoretyczna. Na podstawie 
analizy literatury naukowej 
przeanalizować różny podejścia do 
oceny wytrzymałości na ściskanie 
pudel z tektury litej 

  

2.  prof. dr hab. inż. Yuriy 

Pyr’yev 
Analiza różnych podejść do 

obliczania wskaźnika 

wytrzymałości BCT pudel z 

tektury falistej 

Praca teoretyczna. Na podstawie 
analizy literatury naukowej 
przeanalizować różny podejścia do 
oceny wytrzymałości na ściskanie 
pudel z tektury falistej 

  

3.  prof. dr hab. inż. Yuriy 

Pyr’yev 
Analiza stateczności opakowań z 

tektury falistej z 

wykorzystaniem metodę 

elementów skończonych 

Celem pracy jest prowadzenie 
analizy numerycznej parametrów 
wytrzymałościowych opakowań z 
tektury falistej z wykorzystaniem 
metodę elementów skończonych 

  

4.  dr inż. Jan Kowalczyk Wpływ wybranych parametrów 
drukowania offsetowego na 
mottling przez trapping 

Praca badawcza, której celem jest 

określenie wpływu wybranych 

parametrów drukowania na 

intensywność i jakość mottling przez 

trapping. 

Należy dokonać przeglądu metod 

oceny mottlingu i wybrać jedną z 

nich.  Przy użyciu wybranej metody 

ocenić intensywność i charakter tego 

zjawiska na drukach offsetowych 

wykonanych w różnych warunkach 

drukowania na maszynie 

produkcyjnej. 

 

5.  dr inż. Jan Kowalczyk Wpływ mikrostruktur formy 
fleksograficznej na przeniesienie 
farby 

Praca badawcza, której celem jest 

analiza wpływu wybranych 

mikrostruktur na elementach 

drukujących formy fleksograficznej 

na odwzorowanie elementów obrazu 

na odbitce. 

Badany będzie wpływ mikrostruktur 
na dokładność odwzorowania 
elementów obrazu jak również ilość 
przeniesionej farby oraz jej 
równomierność na odbitkach 
wykonanych na podłożach chłonnych 
i niechłonnych przy użyciu różnych 
rodzajów farb (rozpuszczalnikowe, 

 



UV). Druki pomiarowe powinny być 
wykonane w warunkach 
produkcyjnych. 

6.  dr inż. Marta Gajadhur Właściwości odpornościowe 
paragonów fiskalnych 
wykonanych na różnych 
podłożach poddanych 
procesowi sztucznego i 
naturalnego starzenia światłem 

Celem pracy jest porównanie 
odporności paragonów fiskalnych 
wykonanych na różnych podłożach 
drukowych 

Zakres pracy: Analiza literaturowa 
dotycząca materiałów podłożowych 
używanych w paragonach fiskalnych, 
analiza właściwości 
wytrzymałościowych i optycznych 
dotyczących badania materiałów. 
Wydrukowanie paragonów 
fiskalnych na różnych podłożach 
drukowych i poddanie ich procesowi 
sztucznego i naturalnego starzenia 
światłem. Analiza wyników i wnioski 

Rezerwacja 

7.  dr inż. Marta Gajadhur Analiza luminescencji farb 

fluorescencyjnych 

Celem pracy jest wykonanie badań 
dla farb fluorescencyjnych w zakresie 
poziomu ich luminescencji w 
zależności od jasności podłoża i 
ekspozycji na światło.  

Analiza literaturowa dotycząca farb 
specjalnych 
Przygotowanie farb na bazie 
pigmentów fluorescencyjnych. 
Zadrukowanie farbami podłoży o 
różnym poziomie jasności. 
Oszacowanie zakresu świecenia farb 
w zależności od jasności podłoża. 
Badanie światłotrwłości wykonanych 
farb. 
Analiza wyników i wnioski. 

 

8.  dr hab. inż. Georgij 

Petriaszwili, prof. uczelni 

Badania procesów krojenia 

opraw książkowych nożami 

krążkowymi 

Praca badawcza na stanowisku 

laboratoryjnym ZTP. Celem pracy 

jest ustalenie zależności siły krojenia 

od ustawień noża krążkowego i 

parametrów obróbki. 

Analiza procesów i urządzeń do 

krojenia materiałów papierniczych 

nożami krążkowymi. 

Przeprowadzenie badań krojenia 

opraw na stanowisku badawczym w 

ZTP. Opracowanie wniosków. 

 

9.  dr hab. inż. Georgij 

Petriaszwili, prof. uczelni 

Opracowanie metodologii oceny 

jakości krojenia produktów 

papierniczych 

Celem pracy jest opracowanie 

odpowiedniej metodyki badań 

i oceny jakości krojenia produktów 

papierniczych 

Analiza metod oceny jakości obróbki 

różnych materiałów. Opracowanie 

metodologii oceny jakości krojenia 

papieru i tektury. 

 



10.  dr hab. inż. Georgij 

Petriaszwili, prof. uczelni 

Badania procesów zaciskania 

stosów różnych rodzajów 

papieru 

Praca badawcza. Celem pracy jest 

ustalenie charakterystyki zaciskania 

stosów papieru. 

Analiza teoretyczna procesów 

zaciskania stosów papieru. 

Przeprowadzenie badań zacisku 

stosów papieru na maszynie 

wytrzymałościowej w ZTP. 

Określenie charakterystyk procesu 

zacisku nowych rodzajów papieru. 

 

11.  Dr hab. inż. Zuzanna Żołek-

Tryznowska, prof. uczelni 

Analiza możliwości 

zastosowania pomiarów 

swobodnej energii 

powierzchniowej do oceny 

płytki paznokcia 

 1. Analizę literaturową problemu; 2. 
Opracowanie ankiety dla 
uczestników badania; 3. Pomiar kąta 
zwilżania i wyznaczenie swobodnej 
energii powierzchniowej płytki 
paznokcia; 4. Analiza wyników i 
podsumowanie. 

Rezerwacja 

12.  Dr hab. inż. Zuzanna Żołek-

Tryznowska, prof. uczelni 

Właściwości powierzchniowe 

kompozytów skrobiowych do 

zastowań w elektronice 

drukowanej 

Celem pracy jest zbadanie 

wybranych właściwości kompozytów 

skrobiowych przeznaczonych do 

drukowania prostych struktur 

elektroniki 

1. Analizę literaturową problemu;  
2. otrzymanie kompozytów – folii 
skrobiowych metodą wylewania;  
3. Badanie swobodnej energii 
powierzchniowej otrzymanych folii; 
4. Badanie właściwości 
mechanicznych otrzymanych 
kompozytów;  
5. Badanie powierzchni materiałów 
skrobiowych za pomocą mikroskopu 
SEM;  
6. Analiza wyników i podsumowanie. 

Rezerwacja 

 

13.  Prof. dr hab. inż. Halina 

Podsiadło 

Nowoczesne rozwiązania 

informatyczne i ich możliwości  

rozwój technik informatycznych ma 

swoje odzwierciedlenie również w 

przemyśle poligraficznym, czemu 

warto się przyjrzeć 

  

14.  Prof. dr hab. inż. Halina 

Podsiadło 

Innowacje w technologii 

drukowania etykiet  

etykiety są coraz bardziej 

rozpowszechnionym produktem w 

przemyśle poligraficznym, toteż 

temat jest niezwykle aktualny 

  



15.  Prof. dr hab. inż. Halina 

Podsiadło 

Dostosowanie poligraficznych 

procesów technologicznych w 

warunkach pandemii COVID 19  

w każdej dziedzinie, w tym 

i w poligrafii, COVID 19 przyczynił się 

do wielu zmian, które należy 

przeanalizować 

  

16.  Prof. dr hab. inż. Halina 

Podsiadło 

Analiza zagadnień technologii 

4.0 w przemyśle poligraficznym  

przemysł 4.0 jest coraz bardziej 

aktualny, również i w poligrafii, co 

należy zgłębić 

  

17.  Prof. dr hab. inż. Halina 

Podsiadło 

Historia szkolnictwa 

poligraficznego w Warszawie  

zbliżająca się w 2023 roku 55 

rocznica studiów poligraficznych 

w Politechnice Warszawskiej skłania 

do bliższego poznania dziejów 

szkolnictwa poligraficznego 

w Warszawie 

  

18.  Prof. dr hab. inż. Halina 

Podsiadło 

Analiza zabezpieczeń w 

banknocie 500,-PLN jako 

przykład na rozwój technik 

w poligrafii  

porównanie zabezpieczeń 

w banknotach o niższym nominale 

z tym o ‒ jak dotychczas − 

najwyższym jest dowodem na wzrost 

uwagi odnośnie zabezpieczeń przed 

możliwością fałszowania 

  

19.  mgr inż. Ewa Kołodziejuk Analiza konstrukcyjno-

ekonomiczna opakowań 

z tektury o nietypowych 

formach 

Praca opisowo-projektowa. Celem 

pracy jest opisanie na podstawie 

źródeł literaturowych zagadnień 

dotyczących projektowania 

opakowań tekturowych tworzących 

nietypowe formy przestrzenne z 

tektury litej i/lub falistej (np. bryły 

ze skośnymi ściankami bocznymi, 

bryły z przegnieceniami w kształcie 

łuków i zaokrąglonymi ściankami 

bocznymi i/lub wieczka). W ramach 

pracy zostanie zaprojektowane 

opakowanie, dla którego 

przeprowadzona zostanie 

optymalizacja siatki konstrukcyjnej. 

1. Przedstawienie na podstawie 

literatury zagadnień dotyczących 

projektowania opakowań z tektury 

litej tworzących nietypowe formy 

przestrzenne. 

2. Opis przykładowych rozwiązań 

konstrukcyjnych istniejących 

opakowań o nietypowej bryle. 

3. Zaprojektowanie kształtu 

opakowania i rozrysowanie siatki 

konstrukcyjnej. 

4. Wykonanie prototypu i analiza 

poprawności konstrukcji. 

praca mgr 

lub inż. 

(zależnie 

od 

zakresu); 

rezerwacja 



Projekt zostanie następnie 

przeanalizowany pod względem 

kryteriów estetycznych, użytkowych, 

logistycznych i ekonomicznych. 

5. Optymalizacja siatki opakowania 

w celu zmniejszenia kosztów zużycia 

podłoża. 

6. Ocena wykonanego projektu i 
sformułowanie wniosków 
końcowych 

20.  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) 

 


