
Spaudos inžinerija 

studijų programos siūlomos baigiamųjų darbų temos magistrantams 

Baigiamojo darbo temos 
pavadinimas 

Baigiamojo darbo temos išskirtinumas ir vadovo  
pasiekimai, siejant su siūloma tema 

Baigiamojo darbo 
vadovas 

3D spausdinimas didelio klampio 
skysčio aplinkoje 

Tiriamasis darbas skirtas tirti galimybes kurti 
elastiškus, sudėtingos formos objektus  3D 
spausdinime 

Doc. Eugenijus 
Jurkonis 

Parametrinio projektavimo 
panaudojimas 3D SLA 
spausdinime 

Tiriamasis darbas skirtas parametrinio projektavimo 
panaudojimo 3D SLA spausdinime galimybėms tirti 
(įtraukiant parametrinio optimizavimo principus) 

Doc. Eugenijus 
Jurkonis 

Biologiškai suyrančių medžiagų, 
naudojamų pakuotės gamyboje 
(pvz PLA), palyginamasis tyrimas 
su įprastinėmis medžiagomis. 

 Turima omenyje, patikrinti ir į vertinti stiprumines, 
atsparumo aplinkos poveikiams (darantiems 
neigiamą įtaką produktui), savybes. Palyginti ar jos 
tokios pat ar prastesnės ar geresnės. Papildomai 
galima patikrinti skirtingas BIO žaliavas per kiek iš 
tikro laiko jos suyra, ar atitinka gamintojų 
deklaruojamus laikus. (tema labiau dirbantiems su 
plastikais (flexo, laminuotas kartonas ir pan.). 

Lekt. Šarūnas 
Jančiauskas 

Skaitmeninės spaudos būdu 
atspausdintų bandinių ant 
skirtingų medžiagų tyrimas, 
vertinant atsparumines dažų 
savybes. 

Palyginti skaitmeninės spaudos būdu (gali būti ir 
keletas, kserografija, “UV ink -jet”, “WB ink-jet”) 
atspausdintų bandinių sąvybes su kitais spaudos 
būdais (ir dažais) spausdintais bandiniais 
(fleksografija, ofsetas, šilkografija ir pan.). 

Lekt. Šarūnas 
Jančiauskas 

Elektrinių schemų takelių 
spausdinimo šilkografiniu būdu 
elektrai laidžiais dažais ant 
dielektrinių medžiagų proceso 
tyrimas. 

Elektrinių įrenginių lankstumo savybė leidžia juos 
kūrybiškai integruoti į jau esamus produktus bei kurti  
naujomis savybėmis pasižyminčius gaminius. 
Lankstomi ekranai to pavyzdys. 

Temos vadovo 15 m. praktinio darbo patirtis 
spaustuvėse ir 20 m. dėstymo poligrafininkams 
universitete patirtis suteiks galimybę magistrantams-
tyrėjams gauti reikalingas konsultacijas spausdinimo 
procesų ir įrenginių konstrukcijų eksploatavimo 
srityse. 

Prof. dr. Rimas 
Maskeliūnas 

Fotovoltinių tirpalų užspausdinimo 
ant lanksčių paviršių proceso 
tyrimas. 

Saulės elementų gaminimo būdas naudojant labai 
našias spausdinimo mašinas, leistų labai nebrangiai 
ir dideliais kiekiais per trumpą laikotarpį patenkinti jų 
poreikį gaminant elektrą ir tuo prisidėtų prie 
sveikesnės ,“žalesnės“- to siekia VGTU, žmogaus 
gyvenamosios aplinkos kūrimo. 

Prof. dr. Rimas 
Maskeliūnas 

 

Atkreipiame dėmesį, kad būsimieji magistrantai gali siūlyti ir gvildenti savo siūlomas tematikas. 


