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K
oło Naukowe CMYK! Czym się 
zajmuje? Kto je tworzy? Studenci-
-członkowie koła mówią o sobie, 
o pasji tworzenia, zaangażowaniu 

i samorealizacji. Zapraszam!
„Jesteśmy pasjonatami, którzy mają 

trochę wolnego czasu i chęci na rozwi-
janie się w szeroko pojętej poligrafii. 
Angażujemy się również w życie Wydziału 
Inżynierii Produkcji PW oraz Zakładu 
Technologii Poligraficznych. Opiekunem 
Koła Naukowego CMYK jest dr inż. Mar-
ta Gajadhur, która wspiera każde przed-
sięwzięcie i zawsze służy nam pomocą. 

Koło aktywnie pomaga przy tworzeniu 
kalendarza akademickiego Samorządu 
Studentów Politechniki Warszawskiej. 

PolyNews  

by Agnieszka Rusin

mgr inż. Agnieszka RUSIN
Starszy Wykładowca, Politechnika 
Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji,
Instytut Mechaniki i Poligrafii,
Zakład Technologii Poligraficznych.
PolyNews by Agnieszka Rusin znajdą
Państwo również na Facebooku.

Angażujemy się w organizację stoiska 
podczas Pikniku Naukowego na Stadio-
nie Narodowym. W zeszłym roku goście 
stoiska wytwarzali papier czerpany oraz 
robili zdjęcia i drukowali je w formie 
hologramów 3D. W roku akademickim 
2016/2017 koło współorganizowało 
„Chrzest Poligrafów” – integracyjną im-
prezę dla studentów naszego kierunku 
oraz pracowników Zakładu Technologii 
Poligraficznych.

Jeśli chodzi o nasze aktualne pro-
jekty, warto wspomnieć o realizacji 
grantu Rektora Politechniki Warszaw-
skiej. Dostaliśmy dofinansowanie na 
zrealizowanie wydruków na specjali-
stycznych maszynach do drukowania 
etykiet oraz na przeprowadzenie na 
nich badań jakości druku. Musieli -
śmy określić zobowiązania, rozpisać 
plan działania, zaprojektować wygląd 
etykiet, a następnie wydrukować je 
w drukarni i nadzorować cały proces. 
Powstałe w ten sposób etykiety po-
służyły nam do badań, a w przyszło-
ści będą wykorzystywane do celów 
promocyjnych przez Biuro Promocji 
PW, Wydział Inżynierii Produkcji oraz 
Zakład Technologii Poligraficznych 
i Koło Naukowe CMYK.

W tym roku akademickim rozpoczę-
liśmy także prace nad ulepszeniem 
sprawności wiskozymetru Laraya. 
Pierwotnie planowaliśmy wykonać 
automatyczny pomiar czasu dla urzą-
dzenia, jednak rozszerzyliśmy projekt 
o termostatowanie pomiaru. Do stwo-
rzenia działającego urządzenia wyko-
rzystaliśmy mikrokontroler Arduino, na 
którym nauczyliśmy się programować, 
oraz druk 3D, który pozwolił nam 
urzeczywistnić wymyśloną przez nas 
obudowę.  Sam pomiar czasu odbywa 
się na podstawie zegara wbudowanego 
w mikrokontroler oraz dwóch czujników 
indukcyjnych, które wysyłają informa-
cję o rozpoczęciu i zakończeniu po-
miaru. Dzięki projektowi rozwinęliśmy 
swoje zdolności konstrukcyjne oraz 
programistyczne i ulepszyliśmy sprzęt 
dostępny w laboratorium zakładu, 
który jest używany w ramach zajęć 

laboratoryjnych z materiałoznawstwa 
poligraficznego.

W połowie grudnia 2017 roku ruszyły 
prace nad autorską grą planszową 
o tematyce studencko-poligraficznej. 
Wszystkim zajmują się nasi członkowie 
– zaczynając od analizowania struktury 
innych gier planszowych poprzez pro-
jektowanie grafik, wymyślanie fabuły 
i świata gry, na wydruku i oprawie 
kończąc. 

Planujemy m.in. odświeżenie wize-
runku koła – zmianę logotypu oraz 
zaprojektowanie nowej identyfikacji 
wizualnej. Chcemy, aby to był nie tylko 
projekt użytkowy, ale również eduka-
cyjny, dlatego zorganizujemy warsztaty 
z projektowania dla członków koła.

Przewidujemy również cykliczne or-
ganizowanie warsztatów, szkoleń i wy-
kładów, m.in. z obsługi programów do 
obróbki grafiki komputerowej, wideo- 
wykładów dla młodszych studentów, 
warsztatów z obsługi maszyn znajdują-
cych się w Zakładzie.

Członkowie KN CMYK  
(od lewej): Magdalena Suska,  
Tomasz Murawski, Kinga Nguyen Hong, 
Jakub Gruszewicz  
oraz dr inż. Marta Gajadhur
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PRZYGOTOWALNIA  
FLEKSOGRAFICZNA WISTAR
ul. Piaskowa 58
05-420 Józefów
tel. 22 789 62 79
fax 22 789 66 11
biuro@reproflexo.pl
www.wistar.home.pl

Mamy ponad 25 lat doświadczenia, jesteśmy fachowcami i zainwestowaliśmy  
w najnowocześniejsze technologie fleksograficzne.
DLA FLEKSO MOŻEMY ZROBIĆ WSZYSTKO!
• przygotować graficznie i poligraficznie prace na wszystkich płaszczyznach systemo-

wych i dla wszystkich aplikacji software'owych,
• wykonać matryce drukujące za pomocą wszystkich technologii, wszystkich produ-

centów, wszystkich grubości i wszystkich formatów,
• ekspresowo zregenerować wszystkie wymywacze do fotopolimerów,
• drukarniom etykiet wykonać sita rotacyjne.
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TOPAK DRUK
ul. Sochaczewska 44
05-850 Macierzysz  
k. Warszawy
tel. 22 638 97 59
 22 861 98 85
biuro@topak.eu
www.topak.eu

W Topak Druk łączymy projekt graficzny z przygotowalnią i drukiem, spełniając ocze-
kiwania najbardziej wymagających klientów. Posiadamy certyfikaty: ISO 9001:2008, 
HACCP oraz FSC®.

DRUKUJEMY:
• etykiety samoprzylepne uszlachet-

nione i logistyczne
• laminaty do produkcji saszetek
• zawieszki pętelkowe,  

wineglassy

W NASZEJ OFERCIE SĄ PONADTO:
• aplikatory ręczne i automatyczne  

do etykietowania owoców i warzyw
• drukarki do datowania
• drukarki kodów kreskowych
• taśmy termotransferowe

FLEKSOGRAF  
STUDIO PREPRESS SP.J.
Oddział I w Mosinie
ul. Szpakowa 6
62-050 Mosina
tel. 61 898 30 16
tel. kom. 513 042 084
biuro@fleksograf.com.pl
www.fleksograf.com.pl

MATRYCE FLEKSOGRAFICZNE PRZYGOTOWANE Z PASJĄ!
Tym hasłem najtrafniej można określić to, czym w naszej przygotowalni 
zajmujemy się na co dzień. Pracę nad każdym projektem rozpoczynamy od 
opracowania indywidualnej i optymalnej strategii przygotowania dla danego 
wzoru. To właśnie dzięki temu możemy zapewnić naszemu klientowi 
niepowtarzalne opakowania, w najwyższej dostępnej na rynku jakości.
Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z naszym
przedstawicielem handlowym panią Żanetą Kaczmarek +48 531 117 335.
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VPK PACKAGING
ul. Objazdowa 6A
62-300 Września
tel. 61 650 19 00
fax 61 650 19 01
vpk@vpk.pl
www.vpk.pl

VPK Packaging to część VPK Packaging Group NV, która rozwija i produkuje innowacyjne 
pod względem ochrony i logistyki opakowania z tektury falistej. Podstawą firmy jest 
ambitny zespół, który wraz z nowoczesnym parkiem maszynowym zapewnia wysoką 
jakość serwisu i produktu oraz bezpieczeństwo dostaw. Potwierdzeniem są certyfikaty 
jakościowe: ISO 9001, ISO 14001 i BRC IoP, uzyskane po zaledwie 5 miesiącach 
działalności. Wsparciem dla naszych klientów są projekty optymalizacyjne, mające na 
celu jak najlepszy dobór opakowań do łańcucha logistycznego.
Fabryka: ul. Przedsiębiorców 1, 97-500 Radomsko, tel. 44 712 60 00, fax 48 44 712 60 01.

WERNER KENKEL SP. Z O.O.
ul. Mórkowska 3
64-117 Krzycko Wielkie
info@wernerkenkel.com.pl
www.wernerkenkel.com.pl

Producent tektury falistej, opakowań i standów z tektury, jest nowocześnie zarządzaną, 
dynamicznie rozwijającą się firmą o europejskim formacie. Bogaty kapitał doświadczeń łą-
czy się z młodym duchem, solidną pracą oraz pasją tworzenia – właścicieli i pracowników. 
Główne profile działalności to produkcja tektury falistej, opakowań tekturowych z nadrukiem 
fleksograficznym, offsetowym i cyfrowym oraz ekspozytorów tekturowych (POS).
Zakład Fleksograficzny: ul. Mórkowska 3, 64-117 Krzycko Wielkie, tel. 65 533 15 00, 
fax 65 533 17 00
Zakład Offsetowy: ul. Mórkowska 4, 64-117 Krzycko Wielkie, tel. 65 533 32 20, 
fax 65 533 32 23
Werner Kenkel Bochnia Sp. z o.o.: ul. A. Mitery 7, 32-700 Bochnia, tel. 14 648 36 00, 
fax 14 648 36 01

ALSTOR T. SZUKAŁA  
I WSPÓLNICY SP.J.
ul. Wenecka 12
03-244 Warszawa
tel. 22 510 24 00
fax 22 675 43 10
eizo@eizo.pl
www.eizo.pl

Monitory EIZO z serii ColorEdge to profesjonalne panele do prac graficznych, prepressu  
i edycji fotografii. Gwarantują perfekcyjne odwzorowanie kolorów dzięki najwyższej 
jakości matrycy, rozbudowanej elektronice, zaawansowanej funkcjonalności oraz pre-
cyzyjnym i powtarzalnym wynikom sprzętowej kalibracji i profilowania. Wybrane modele 
wyposażono w czujnik umożliwiający automatyczną kalibrację.
Galeria EIZO w Warszawie – umów się na spotkanie i sprawdź możliwości 
monitorów EIZO.
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KOLIBER SP. Z O.O.
ul. Kilińskiego 1
47-300 Krapkowice
tel. 77 407 80 25
studio@koliberflex.pl
www.koliberflex.pl

Kompleksowa produkcja fleksograficznych form drukowych. Ambitne podejście do 
każdego zadania, co wpływa na profesjonalną obsługę klienta oraz wysoki poziom 
świadczonych usług. Mamy do dyspozycji dwie linie technologiczne Kodak NX, dzięki 
czemu zapewniamy wysoką jakość form drukarskich, uzyskując odwzorowanie punktów 
rastrowych w zakresie przejść tonalnych od 0,4% do 99,6%. Certyfikat jakości wydany 
przez firmę Kodak potwierdza staranność ich wykonania. W ofercie mamy również 
profilowanie maszyn drukarskich, standaryzujemy prace do norm ISO.


