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Powstawanie rastrowego obrazu graficznego przy zastosowa-
niu rastrów projekcyjnych i jego charakterystyka

Proces rastrowania z zastosowaniem rastrów projekcyjnych pro-
wadzono w aparacie fotoreprodukcyjnym. Oryginał ciągłotonalny
fotografowano przez siatkę rastrową (rys. 1). Raster projekcyjny
znajduje się w pewnej odległości od kliszy fotograficznej. Dzięki tej
odległości za rastrem wytwarza się strefa półcieni. Przy odpowied-
nim ustawieniu odległości rastra od filmu i przesłony, strefy świa-
tła i cieni w kształcie ostrosłupa, trafiają swoimi wierzchołkami na
warstwę światłoczułą kliszy. Na kliszy powstaje wówczas plama
światła, którego natężenie posiada maksimum w centrum i równo-
miernie zmniejsza się ku krawędzi. Obecności strefy półcieni daje
możliwość uzyskania elementów rastrowych o różnych wymiarach.
Punkty, które uzyskały większą ilość światła (od oryginału) są więk-
sze, a punkty w najciemniejszych partiach oryginału, gdzie dociera
bardzo mało światła, są mniejsze. Uzyskany w taki sposób punkt
rastrowy posiada różne gęstości, które zmniejszają się od centrum
ku peryferii.

Na powstawanie obrazu rastrowego ma jeszcze wpływ załamy-
wanie się światła na krawędziach siatki rastrowej i przenikanie za
linię nieprzezroczystą rastra. Dzięki temu powstaje plama świetlna
na kliszy fotograficznej o wymiarach większych niż powierzchnia
pojedynczej komórki rastrowej. Skutkiem załamania światła jest
interferencja w strefie plamy świetlnej. Dzięki temu, przy dokład-
nym ustawieniu odległości rastra, uzyskuje się nasilenie oświetle-






nia plamy w środku elementu rastrowego. Dlatego dla każdej gę-
stości rastra należy wyznaczyć jeden optymalny jego odstęp od
powierzchni materiału światłoczułego (1, 2).

Przy naświetleniu przez raster tła o równomiernej jasności w
płaszczyźnie warstwy fotograficznej będą tworzyły się plamy świetl-
ne, jednakowe pod względem podziału natężenia światła. Jeżeli
równe tło zastąpi się obrazem wielotonalnym, to w zależności od
jego gęstości zmieniają się poziomy natężenia oświetlenia na pla-
mach świetlnych. W tonach jasnych od oryginału dociera tak dużo
światła, że nawet na krawędziach, gdzie natężenie będzie mniej-
sze, element rastrowy otrzymuje ekspozycję dostateczną do za-
czernienia filmu. Z kolei, w tonach ciemnych oryginału do krawędzi
elementu rastrowego dociera taka mała ilość światła, że jest ona
niedostateczna do zaczernienia filmu. Przy zastosowaniu wysoko
kontrastowych materiałów światłoczułych słabe oświetlenie na kra-
wędziach plamy świetlnej przyszłego elementu rastrowego nie bę-
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dzie zarejestrowane w postaci lekkiego półtonu (rys. 2). Pomimo
tego, że element rastrowy na filmie nie posiada absolutnie ostrych
krawędzi, otoczka półcieni jest bardzo mała.

Po naświetleniu obrazu oryginału na warstwę fotograficzną i jego
wywołaniu otrzymuje się rastrowy obraz negatywowy, który od-
twarza gęstości wielotonalnego obrazu za pomocą punktów auto-
typijnych (3). Liniatura, jedna z podstawowych charakterystyk ra-
stra, w rastrach projekcyjnych jest ograniczona, gdyż jej wzrost
powoduje zwiększenie rozpraszania światła i trudno w takich wa-
runkach uzyskać jakościowy punkt rastrowy.

Od czasu wynalezienia klasycznego rastra projekcyjnego zapro-
ponowano już wiele nowych typów, różniących się ukształtowa-
niem elementów rastrowych obrazu. Stosowanie różnorodnych
rastrów było podyktowane dążeniem do: zmniejszenia rozdzielczo-
ści struktury rastrowej przy dość niskich liniaturach, polepszenia
gradacji, a także otrzymania efektu artystycznego. Można tu wy-
szczególnić różne rodzaje rastrów projekcyjnych: raster liniowy,
krzyżowy, rombowy, ulowy, raster „Alton-Grader” i inne.

Powstawanie obrazu rastrowego przy użyciu rastrów kontak-
towych

Raster projekcyjny nie sprostał rosnącym wymaganiom odbior-
cy, dlatego w dalszym etapie rozwinął się raster kontaktowy. Spo-
sób wykonania rastra kontaktowego oparty jest na fotografowaniu
tła białego przez raster projekcyjny. Okienko rastra kontaktowego,
w przeciwieństwie do rastra szklanego, tworzy – zamiast ostrych
konturów – miękkie przejścia od maksymalnie przezroczystego
centrum do maksymalnie krytych peryferii (rys. 3). Idea ta po raz
pierwszy została zastosowana w roku 1888 przez Ives’a i Devil-
le’a.

Nazwa „raster kontaktowy” wywodzi się z procesu powstania
obrazu rastrowego, w którym raster znajduje się w ścisłym kon-
takcie z warstwą światłoczułą filmu. W pośrednich sposobach ten
proces przeważnie odbywał się z udziałem kopioramy. Raster kon-
taktowy jest siatką z mikroelementami, z których każdy ma na po-

wierzchni zmienne ilości substancji (srebra) pochłaniającej świa-
tło. Za przezroczystymi elementami rastra kontaktowego rozkład
oświetlenia jest taki sam, jak za rastrem projekcyjnym. Dzięki temu,
że ilość światła reguluje się dodatkowo poprzez gęstości optyczne
samego oryginału, wytwarzają się elementy rastrowe o różnych
wymiarach. W tym procesie kontrastowość filmu odgrywa taką
samą rolę, jak i przy projekcyjnym rastrowaniu. Rastry kontaktowe
nie posiadały ograniczenia pod względem ich liniatury – produko-
wano rastry o liniaturze do 120 l/cm.

W 1965 r. w przemyśle zaczęto stosować rastry kontaktowe z
elementami o kształcie eliptycznym. Podstawową zaletą tych ra-
strów, w porównaniu z rastrami o elementach o kształcie szachow-
nicy, jest bardziej równomierne przekazywanie płynnej zmiany gę-
stości w średnich tonach obrazu. W celu regulowania gradacji,
stosowano purpurowe rastry kontaktowe. Miały swoje miejsce w
historii rastry o podwójnej strukturze – posiadały one elementy o
dwóch wymiarach, np. rastry o podwójnej strukturze z liniaturą
48/68, 54/76 i 60/85 l/cm. Stosowano również kontaktowy raster
ziarnisty (4).

W celu uniknięcia zjawiska mory w procesie rastrowania analo-
gowego, dobierano takie kąty rastra (obrót siatki rastra na odpo-
wiedni kąt), przy których mora jest mniej widoczna. Przy drukowa-
niu wielobarwnym raster dla poszczególnych wyciągów barwnych
powinien być obrócony o 30°. W drukowaniu offsetowym reko-
mendowano następujące kąty rastra: M – 75°, K – 45°, C – 15°,Y
– 0°. Zarówno w procesie rastrowania projekcyjnego, jak i w pro-
cesie rastrowania kontaktowego, ustawienie odpowiednich kątów
było bardzo łatwe.



Analiza rastra amplitudowego
Raster amplitudowy (AM) jest cyfrowym odpowiednikiem ra-

stra autotypijnego, stąd używane są również nazwy: raster kla-
syczny czy raster tradycyjny. Jednak w rastrze amplitudowym,
oprócz typowego kształtu punktów – okrągłych elementów rastro-
wych – można uzyskać również wiele innych kształtów. Oprócz
tego, dla cyfrowego rastra AM właściwe są takie charakterystyki,
jak: liniatura rastra, kąt rastra oraz mora wraz z jej szczególną po-
stacią – rozetą. Do systemów rastrowania AM należą: Adobe Ra-
tional Screening firmy Adobe, Agfa Balanced Screening firmy Agfa,
High Quality Screening firmy Heidrlberg, Harlequin precision Scre-
ening firmy Harlequin, Scitex Lass Screening firmy Scitex i inne.

Raster AM charakteryzuje się tym, że wartość tonalna oryginału
jest wprost proporcjonalna do wielkości punktu rastrowego na re-
produkcji (rys. 4). Punkty rastrowe o określonej strukturze ułożone
są pod odpowiednim kątem z zadaną liniaturą. Przykład dwóch
typów rozet, które można uzyskać w systemach rastrowania AM,
przedstawiono na rysunku 5. Struktura rozety Agfa Balanced Scre-
ening z niewypełnionym środkiem sprzyja lepszemu odwzorowa-
niu szczegółów w cieniach obrazu i jest mniej wrażliwa na brak
pasowania. Taka struktura rozety jest zalecana do liniatur powyżej
60 l/cm (5).

Obowiązuje ścisła zależność pomiędzy liniaturą rastra AM a roz-
dzielczością cyfrowego urządzenia naświetlającego raster, na przy-
kład naświetlarki CtPlate. Zależność tę przedstawia wzór:
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L =
 R

n

     16

gdzie: L – maksymalna liniatura rastra, lpi,
R – rozdzielczość naświetlarki, dpi,
16 – liczba plamek lasera, które tworzą stronę kwadratu komór-

ki rastrowej.
Jeżeli komórka jest zbudowana w postaci kwadratu 16x16 pla-

mek, to wtedy możemy uzyskać 257 poziomów szarości: 16 x 16
+ 1. Zmniejszenie tej proporcji powoduje utratę ilości reproduko-
wanych półtonów, natomiast zwiększenie nic nie daje, oprócz ob-
ciążenia komputera i spowolnienia pracy naświetlarki. W praktyce
często korzysta się z komórki umożliwiającej uzyskanie 101 po-
ziomów szarości (komórka rastrowa 10 x10 plamek) (6).

Jest kilka problemów związanych z kątem rastra w reprodukcji
cyfrowej. Jednym z nich jest to, iż komórki rastrowe rastra genero-
wanego w naświetlarkach laserowych mają ograniczone pozycje
kątowe, co związane jest z budową mechanizmu naświetlania.
Powoduje to wymuszony warunek rastrowania z wymiernym tan-
gensem kąta. Przy kątach o tangensach niewymiernych, np. 15°,
75°, niemożliwe jest dokładne dopasowanie pozycji komórki ra-
strowej do siatki pikselowej. System rastrowania Rational Tangent
Screening (RT) pozwala na rastrowanie z racjonalnymi tangensa-
mi. System ten pozwala na zastąpienie kątów 15° i 75° na kąty
18,4° i 71,6°. Każda komórka rastrowa ma ten sam kształt i wy-
miary, ale struktury (wyciągi) dla poszczególnych barw CMYK po-
siadają nieco inną liniaturę. Aby zniwelować różnice liniatur rastra
dla struktur CMYK, zastosowano nowoczesne algorytmy rastro-
wania oparte na uwzględnieniu superkomórek. Taka superkomór-
ka zawiera kilka komórek rastrowych. W ramach jednej superko-
mórki kształt i wymiary poszczególnych punktów różnią się nieco
od siebie, ale te rozbieżności są kompensowane na poziomie całej
superkomórki. Zastosowanie superkomórki w procesie rastrowa-
nia pozwala na dokładniejszą aproksymację standartowych kątów
rastra. Firma Linotype-Hell rozwinęła zasadę superkomórki i na-
zwała ją Irrational Screening (IRT), rastrowanie z irracjonalnymi
kątami. W tej technologii stosuje się standardowe kąty rastra i za-
chowuje się stabilną liniaturę rastra dla poszczególnych wyciągów,
ale forma punktu rastrowego okresowo się zmienia (7).

Do podstawowych zalet rastra AM można zaliczyć fakt, że ana-
logowy i cyfrowy sposób rastrowania pozwala na wykonanie zbli-
żonych struktur rastrowych form drukowych. Wpłynęło to na bez-
problemowe przejście z jednej technologii rastrowania na drugą,
nie stwarzając trudności drukarzowi. Główną wadą rastra AM jest
niestabilna reprodukcja w tonach jasnych i ciemnych i występo-
wanie tzw. mory.

Analiza rastra stochastycznego (FM)
Technologia rastrowania cyfrowego umożliwiła stworzenie ra-

stra stochastycznego, inaczej mówiąc częstotliwościowego – Fre-
quency Modulation (FM), gdzie wszystkie punkty rastrowe są jed-
nakowego rozmiaru. Pisano już o nim w „Przeglądzie Papierniczym”
(8, 9). Nazwa „stochastyczny” pochodzi od greckiego słowa „prze-
widywać”; jest to termin matematyczny oznaczający analizę i prze-
widywanie ruchu cząstek w cieczy lepkiej. Termin ten został za-

adoptowany jako pojęcie opisujące technikę stosowaną do roz-
proszenia mikropunktów. Raster klasyczny amplitudowy ma tę
właściwość, że wartość tonalna oryginału jest wprost proporcjo-
nalna do wielkości punktu rastrowego na reprodukcji, a punkty ra-
strowe o określonej strukturze ułożone są pod odpowiednim ką-
tem z zadaną liniaturą. Raster stochastyczny jest skonstruowany
zupełnie inaczej, bo nie występuje w nim pojęcie liniatury, struktu-
ry i kąta. Występuje tylko jedna wielkość punktu rastrowego, która
jest powielana na określonym obszarze w sposób pseudostocha-
styczny – pseudolosowy. Większa wartość tonalna odpowiada
większej gęstości występowania punktów. Punkty rastrowe są roz-
mieszczone w sposób pseudolosowy według konkretnego algo-
rytmu i mogą tworzyć pozornie nieuporządkowaną mieszaninę
pojedynczych punktów lub też tworzyć z tych punktów struktury o
bardzo urozmaiconym kształcie (rys. 6). Ponadto, punkty rastra
stochastycznego są o rząd wielkości mniejsze od rastra amplitu-
dowego, co powoduje jednolity wygląd reprodukcji. Brak regular-
nej, powtarzalnej struktury rastra amplitudowego powoduje, że przy
zastosowaniu rastra stochastycznego są trochę mniejsze wymogi
dotyczące pasowania kolorów, a w przypadku przesunięć separa-
cji barw, zamiast widocznej gołym okiem wady pasowania, widać
jedynie lekko rozmyty rysunek. Niewielkie punkty rastra stocha-
stycznego stawiają przed drukarzem (i jego sprzętem) wyższe
wymagania. Jednak stała wielkość punktu rastra ułatwia zapano-
wanie nad najjaśniejszymi i najciemniejszymi partiami obrazu, które
w druku z rastrem amplitudowym są najbardziej podatne na zmia-
ny nafarbienia. W konsekwencji tych różnic, raster stochastyczny
jest lepszy dla prac poprawnie przygotowanych.

Należy jeszcze nadmienić o innym rodzaju rastra FM, który jest
rastrem FM II. Jest to raster amplitudowo-częstotliwościowy; cha-
rakteryzuje go zmiana zarówno gęstości rozmieszczenia punktów,
jak i wielkości punktów.

Pierwsze rastrowanie stochastyczne zaprezentowała i wypro-
dukowała firma Agfa w 1992 r. Obecnie są na rynku następne sys-
temy do rastrowania FM: Brillant Screening firmy Adobe, Cristal
Raster firmy Agfa, Diamond Screening firmy Heidelberg, Disper-
sed Screening firmy Harlequin, Fulltone firmy Scitex i in.

Stosowanie technologii FM powoduje rozłożenie ciągłotonalne-

Rys. 5. Dwie struktury rozet rastra AMRys. 5. Dwie struktury rozet rastra AMRys. 5. Dwie struktury rozet rastra AMRys. 5. Dwie struktury rozet rastra AMRys. 5. Dwie struktury rozet rastra AM
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go obrazu na małe mikropunkty rastrowe, co w efekcie daje mniej-
sze pliki, czyli szybszy proces końcowej obróbki postscriptowej.
Inną korzyścią rastrowania FM jest lepsze oddanie szczegółów re-
produkcji, często zbliżonej do ciągłotonalnego (bezrastrowego)
drukowania. Kolejną korzyścią rastrowania stochastycznego jest
całkowite wyeliminowanie zjawiska mory, gdyż punkty rastrowe
nie są ułożone według jakiejkolwiek okresowo powtarzającej się
struktury. A brak kątów w rastrze FM pozwala na stosowanie do-
datkowych barw.

Do charakterystyki rastrów FM należą: układ punktów, liniatura
ekwiwalentna i ziarnistość.

Kształt i układ punktów oraz zmiany tych czynników wraz ze
stopniem pokrycia rastrowego, to charakterystyczne cechy algo-
rytmów rastrowania. Każdy z producentów rastra stochastyczne-
go używa odmiennych procedur rastrowania. Jednocześnie każdy
z tych systemów ma możliwość generowania co najmniej kilku
różnych układów punktów rastrowych na polach o tym samym
współczynniku pokrycia powierzchni. Umożliwia to, podobnie jak
różne kąty ustawienia rastra tradycyjnego, poprawne wykonanie
reprodukcji barwnej. Zastosowanie identycznych układów we
wszystkich wyciągach spowodowałoby zakłócenie barwne przy
najmniejszych niedokładnościach pasowania. Struktury te widoczne
są, gdy pojedyncze punkty łączą się ze sobą, tworząc większe for-
macje – potocznie mówiąc uwidaczniają się wtedy struktury ro-
baczkowe.

W rastrze stochastycznym nie występuje pojęcie liniatury rastra
i kąta ustawienia struktury rastra. W celu sklasyfikowania różnych
wielkości punktów stosuje się system tzw. ekwiwalentnej liniatury
rastra. Liniatura ekwiwalentna równoważna jest liniaturze rastra tra-
dycyjnego, w którym 5% punkt rastrowy ma tę samą wielkość, co
punkty rastra stochastycznego (patrz tabela).

Ziarnistość, jest to nieodłączna cecha struktury rastra FM. Wy-
nika z rozmiarów punktów i z wzajemnego ich rozmieszczenia.
Punkty rastrowe grupują się w nieregularne algorytmy. Im większe
są algorytmy i im większa jest ich nieregularność rozmieszczenia,
tym większa ziarnistość.

Zalety rastra FM już wyszczególniono w trakcie jego analizy.
Oprócz zalet, raster FM ma również wady. Główną z nich jest efekt
ziarnistości na reprodukcji. Efekt ten pojawia się ze szczególnym
nasileniem na obszarach obrazu o tej samej barwie i jest charakte-
rystyczny dla prawie wszystkich struktur FM. Ziarnistość jest na
tyle uciążliwym zjawiskiem, że może zniszczyć nawet najlepszą

reprodukcję zawierającą jednobarwne, pozbawione szczegółów
duże płaszczyzny. Kolejną wadą jest duży przyrost wartości tonal-
nej podczas drukowania oraz niestabilność druku wynikająca
w występowania małych punktów rastrowych.

Rastry hybrydowe
Ze względu na to, że każdy z cyfrowych sposobów rastrowania

– AM i FM – posiada szereg wad i zalet, a ich zalety nawzajem
uzupełniają się, opracowano nowe kombinowane lub hybrydowe
sposoby rastrowania. Celem rastra hybrydowego było połączenie
zalet rastrów AM i FM. Możemy powiedzieć, że w najprostszej wersji
raster hybrydowy łączy w swojej strukturze: w tonach średnich –
raster AM, a w tonach jasnych i ciemnych – raster FM. Podstawo-
wym zadaniem przy tworzeniu rastra hybrydowego jest uzyskanie
płynnego, niewidocznego dla oka ludzkiego, przejścia pomiędzy
strukturą rastra stochastycznego a regularnego (rys. 7). Obecnie
może to być zrealizowane w trzech najbardziej rozpowszechnio-
nych technologiach (11).

W technologii realizowanej np. w algorytmie Samba Screens
rozmieszczenie punktów rastrowych w strefie przejściowej od struk-
tury stochastycznej do regularnej stopniowo się uporządkowuje
względem siatki rastra AM. Punkty niby tańczą wokół węzłów siat-
ki, stąd pochodzi nazwa rastra. Matematycznie realizuje się to po-
przez zadanie odchylenia punktu od siatki rastra AM i lokalizację
jego w uzyskanym polu koła za pomocą generatora liczb przypad-
kowych. Odchylenie jest zadawane z uwzględnieniem oddalenia
punktu od granicy pomiędzy strukturami różnych typów.

W algorytmie Classic HS firmy ArtWork Systems przy przejściu
od regularnej struktury do stochastycznej na pełnym odcinku wyj-
mowane są punkty z regularnej struktury i generowane punkty o
przypadkowym rozmieszczeniu. Ilość zamienionych punktów ro-
śnie w miarę oddalenia od granicy pomiędzy strukturami obydwu
typów.

Duże rozpowszechnienie uzyskał algorytm modyfikowanego ra-
stra AM. Zakres środkowych tonów obrazu zrastrowanego przy
użyciu takiego rastra stanowi układ punktów regularnych, a w to-

Rys. 6. Przykład rastra FM (9)Rys. 6. Przykład rastra FM (9)Rys. 6. Przykład rastra FM (9)Rys. 6. Przykład rastra FM (9)Rys. 6. Przykład rastra FM (9)

Liniatury ekwiwalentne rastra FM (11)Liniatury ekwiwalentne rastra FM (11)Liniatury ekwiwalentne rastra FM (11)Liniatury ekwiwalentne rastra FM (11)Liniatury ekwiwalentne rastra FM (11)

Rys. 7. Przykład przejścia miedzy różnymi strukturami w rastrze hybrydo-Rys. 7. Przykład przejścia miedzy różnymi strukturami w rastrze hybrydo-Rys. 7. Przykład przejścia miedzy różnymi strukturami w rastrze hybrydo-Rys. 7. Przykład przejścia miedzy różnymi strukturami w rastrze hybrydo-Rys. 7. Przykład przejścia miedzy różnymi strukturami w rastrze hybrydo-
wym (9)wym (9)wym (9)wym (9)wym (9)

Rys. 8. Fragment obrazu zrastrowanego rastrem Agfa SublimaRys. 8. Fragment obrazu zrastrowanego rastrem Agfa SublimaRys. 8. Fragment obrazu zrastrowanego rastrem Agfa SublimaRys. 8. Fragment obrazu zrastrowanego rastrem Agfa SublimaRys. 8. Fragment obrazu zrastrowanego rastrem Agfa Sublima
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nach jasnych i ciemnych elementy o jednakowej wielkości tworzą
siatkę regularną, z której jedynie powyjmowano pewną liczbę punk-
tów. Im mniejszy stopień krycia pola rastrowego, tym więcej punk-
tów zostaje powyjmowanych. Taką technologię zrealizowano w
Agfa Sublima (rys. 8), ArtWork Systems Quantum HS, Creo Ma-
xtone (10, 11).

Do podstawowych zalet rastrów hybrydowych należą przede
wszystkim wysoka dokładność odwzorowania szczegółów w to-
nach jasnych i ciemnych oraz możliwość zastosowania rastrów o
wysokiej liniaturze bez straty odwzorowania tych szczegółów. Na
początku zastosowanie rastrów hybrydowych było bardzo aktual-
ne w drukowaniu fleksograficznym, w którym mają miejsce znacz-
ne straty gradacji w tonach jasnych. Zresztą pierwsze rastry hy-
brydowe opracowano przez firmy ArtWork System i Barco Gra-
phics, które zajmują się opracowywaniem i dostarczaniem roz-
wiązań dla rynku opakowaniowego. Kolejnym krokiem w zastoso-
waniu rastrów hybrydowych był druk gazetowy. Na przykład, fir-
ma Agfa swój raster Sublima promowała właśnie w tym zakresie.
Obecnie rastry hybrydowe stosowane są m.in. do druku: opako-
wań, gazet, zwykłych prac nakładowych i w celu osiągnięcia szcze-
gólnych efektów artystycznych. Warto podkreślić, że taką różno-
rodność rodzajów rastrów, którą posiadamy obecnie, zawdzięcza-
my wyłącznie pojawieniu się cyfrowych technologii rastrowania.
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Nowa inwestycja Przedsię-
biorstwa Spedycyjnego Trade
Trans – terminal na granicy z
Ukrainą, wyspecjalizowany w
przeładunku sypkich artykułów
spożywczych, został oficjalnie
otwarty 19 stycznia 2007 r. Zdol-
ność przeładunkowa węzła, skła-
dającego się z 4 silosów o po-
jemności 300 m3 (200 ton) każ-
dy, to 50 ton na godzinę. War-
tość inwestycji wyniosła 10,9
mln zł. Ten nowoczesny termi-
nal wykorzystuje ogromny plac do przeładunku i składowania to-
warów na paletach i w workach, wyrobów stalowych oraz surow-
ców mineralnych. Największym atutem terminala w Dorohusku jest
magazyn z zadaszonymi rampami o łącznej powierzchni 2400 m2,
usytuowany bezpośrednio przy szerokim torze. Na terenie termi-
nala mieści się agencja celna PS Trade Trans. Na ten rok jest za-
planowana modernizacja całego przejścia granicznego w Dorohu-




sku, które otrzyma m.in. urządzenia do prześwietlania wagonów
przez służby graniczne.

To nie koniec inwestycji PS Trade Trans na wschodniej grani-
cy. Już w czerwcu br. planowane jest otwarcie nowego Centrum
Obsługi Granicznej w Medyce. Będzie ono uniwersalnym punktem
przeładunkowym, mogącym obsłużyć większość ładunków na gra-
nicy Polski z Ukrainą.




