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 ملخص البحث

لمتغیرة بصرًیا من اهم عناصر التأمین المرئیة المستخدمة في تأمین اوراق تعتبر االحبار ا

وهي أحبار فریده من نوعها، تتغیر لونیا بتغیر زاویة الرؤیة البصریة او تغیر زاویه الضوء  النقد

تكمن مشكلة البحث و ، الساقط، ویفضل طباعتها عن طریق طباعة االنتالیو او الطباعة المسامیة

لقوة التأمینیة لألحبار المتغیرة بصرًیا تبعا لتقنیة الطباعة المستخدمة، سواء كانت في اختالف ا

طباعه االنتالیو او الطباعة المسامیة، ویهدف البحث الى التوصل الى تقنیة الطباعة المناسبة 

من بین طباعه االنتالیو والطباعة المسامیة لتحقیق افضل قوة تأمینیه وجوده طباعیه وسهولة 

ألوراق النقد. وهدف البحث هو التوصل الى تقنیة الطباعة المناسبة ما بین طباعه  تعرف

االنتالیو والطباعة المسامیة لتحقیق افضل قوة تأمینیه وجوده طباعیه وسهولة تعرف ألوراق 

النقد، باستخدام االحبار المتغیرة بصرًیا او التوصل الى طریقه للجمع بین ممیزات التقنیتین 

  ن.الطباعیتی

ومن خالل الدراسة النظریة والعملیة یوصى الباحثون بمحاولة الجمع بین ممیزات تقنیتي  

  .طباعة االنتالیو والطباعة المسامیة عند استخدام االحبار المتغیرة بصرًیا في طباعة اوراق النقد
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Abstract: 

Optical variable inks considered  one of the most visible  insurance 
elements used to secure banknotes which inks unique, changing color due to 
change optical viewing angle or change the angle of  the incident light, 
preferably printed by Intalio  printing or porous  (Screen) printing. 

The research problem is that the security strength of optical variable inks 
depends on the printing process ( intaglio – silkscreen ), that is utilized.  

The research aims to determine the suitable printing process between 
intaglio and silkscreen that can achieve the best quality, the highest security 
strength and the simplest realizing of banknotes by using the optical variable 
inks, or to reach a way has the advantages of two printing processes. 

Through theoretical and practical study, the researchers recommended 
trying to combine the advantages of Intalio and porous (screen)  printing  when 
using optically variable inks to print banknotes. 
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   مقدمة
تحظى العمالت الورقیة بالنصیب االكبر في االهتمام والتطویر، وٕاضافة كل ما هو جدید 

من الوسائل التأمینیة، وقد كان یتم تأمینها من خالل عناصر عدیده مثل البورتریه والعالمة 

ن مع السیلایر، والتي تعتبر عناصر تأمینیه قویه لمكافحة التزویر، ولك المائیة والجیلوش وارقام

التطور التكنولوجي وظهور الطابعات الملونة الدقیقة والماسحات الضوئیة الحدیثة والتي یطلق 

، كان البد من ظهور عناصر متطورة ال تستطیع هذه  Digifeitعلیها آلیات التزویر الرقمیة

ا على ، والتي یعتمد بعضه) ١( اآللیات تقلیدها، ولذلك تم االستعانة بالعناصر المتغیرة بصرًیا

مثل الهولوجرام والكینجرام ویعتمد البعض االخر على التداخل   Diffractionالتشتت الضوئي 

مثل االحبار المتغیرة بصرًیا، حیث تقدم هذه العناصر الوان قزحیه  Interferenceالضوئي 

  .) ٣( ولماعیة عالیة وتغیر لونى ال یمكن انتاجه عن طریق آلیات التزویر الرقمي

دام الطرق الطباعیة التقلیدیة في طباعة األحبار المتغیرة بصرًیا دون اجراء أي یمكن استخ

تعدیالت في انظمة التحبیر او التشغیل، حیث یمكن استخدام الطباعة اللیثوجرافیه، الطباعة 

البارزة، الطباعة الفلكسوجرافیه، طباعه االنتالیو، الطباعة المسامیة ، وطباعة النفث الحبرى، 

االحبار المتغیرة بصرًیا نتائج جیده عند استخدامها في طرق الطباعة التي تتطلب  حیث تعطى

  تسطیر شبكي عالي مثل طباعة االنتالیو والطباعة اللیثوجرافیه.

ویختلف سمك فیلم الحبر الناتج عن كل طریقه طباعیه، وبالتالي فان قوة التغطیة للحبر 

اعیة المستخدمة، وقد وجد ان أفضل النتائج المتغیر بصرًیا تختلف باختالف الطریقة الطب

الطباعیة یتم الحصول علیها من خالل الطباعة المسامیة وطباعة االنتالیو، حیث تتمیز كلتا 

  .)٤(الطریقتین بانتاج سمك فیلم حبر عالي، وبالتالي تغطیه جیده وتشبع للحبر المتغیر بصرًیا

كثر تناسًبا لطباعة االحبار المتغیرة التقنیة الطباعیة االفضل واالاختلفت اآلراء حول 

بصرًیا في اوراق النقد، من حیث الجودة والقوة التأمینیة، والتكلفة االقتصادیة، حیث نجد ان 

بعض الدول مثل جمهوریة مصر العربیة وجمهوریة التشیك استخدمت طباعة االنتالیو لطباعة 

لوالیات المتحدة االمریكیة وجنوب افریقیا االحبار المتغیرة بصرًیا، بینما اتجهت دول اخرى مثل ا

  الى استخدام الطباعة المسامیة لطباعة هذه االحبار.

 __________________ 

یتم انتاجه اثناء تصنیع الورق عن طریق ازاحة بعض الیاف الورق، مما العالمة المائیة : هي عنصر تأمیني 

  خالل الضوء النافذ. ینتج عنه اختالف في سمك الورق، ویتم التعرف علیها من

الجیلوش : هي زخارف تتكون من خطوط دقیقة مختلفة السمك تستخدم في تامین االوراق النقدیة واالوراق ذات 

  القیمة.

  ارقام السیلایر : هي ارقام تقوم بتامین وعمل تسلسل ألوراق النقد وهى تطبع اما عمودي او أفقي.

ل سطح طباعي مستوى، المناطق الطباعیة لها القدرة على استقبال الطباعة اللیثوجرافیة : هي طباعة تتم من خال

  الحبر والتنافر مع محلول الترطیب 
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طباعة االنتالیو : هي عملیه طباعیه تتم من خالل أسطوانة دواره تحمل سطح طباعي من الصلب یحتوى على 

  خالیا غائره تمثل المناطق الطباعیة.

  ارزة مرنة تتم من خالل سطح طباعي مرن واحبار منخفضة اللزوجةالطباعة الفلكسوجرافیة : هي طباعة ب

  البحث مشكلة

تكمن مشكلة البحث في اختالف القوة التأمینیة لألحبار المتغیرة بصرًیا تبًعا لتقنیة الطباعة 

  المستخدمة سواء كانت طباعه االنتالیو او الطباعة المسامیة.

  اهمیة البحث 

ا من اهم عناصر تأمین اوراق النقد، حیث انها من وسائل تعتبر االحبار المتغیرة بصریً 

التامین المرئیة التي تندرج تحت المستوى التأمینى االول، وهى عنصر یسهل التعرف علیه 

بواسطة الشخص العادي، كما یصعب اعادة انتاجها، وهى تتكامل مع باقي الوسائل التأمینیة 

والحكومات ضد عملیات التزویر والتزییف، والتي  المستخدمة في اوراق النقد لحمایة المواطنین

  تؤثر سلًبا على المواطنین والدولة.

  هدف البحث 

یكمن هدف البحث في التوصل الى تقنیة الطباعة المناسبة، ما بین طباعه االنتالیو 

والطباعة المسامیة، لتحقیق افضل قوة تأمینیه وجوده طباعیه وسهولة تعرف ألوراق النقد، 

  االحبار المتغیرة بصریا، او التوصل الى طریقه للجمع بین ممیزات التقنیتین الطباعیتین. باستخدام

  فرض البحث 
هل استخدام طباعة االنتالیو في طباعه االحبار المتغیرة بصرًیا یؤدى الى زیادة القوه 

  التأمینیة ألوراق النقد بالمقارنة بتقنیة الطباعة المسامیة ؟

  منهج البحث 

، حیث قام الباحثون بجمع البیانات  التجریبي ث المنهجین الوصفي التحلیليیتبع البح

وتحلیلها واجراء اختبار ألوراق النقد. المطبوعة باألحبار المتغیرة بصرًیا باستخدام تقنیات طباعه 

  االنتالیو والطباعة المسامیة .

  ادوات البحث 

من الكتب والمراجع في المكتبات، تعتمد الدراسة النظریة على استخدام المصادر المتوفرة  -

  والرسائل العلمیة ، وشبكة االنترنت.

 یعتمد الجانب التطبیقي على استخدام المالحظة العلمیة والعملیة داخل المعامل. -

  الدراسات السابقة :

  الدراسة األولى: -

ة أهمیة استخدام األحبار الذكیة في صناعة الطباعة والتغلیف ـ ـ رسال –نرمین محمد خیرى  -

  م٢٠٠٨ –جامعة حلوان  –ماجستیر ـ كلیة الفنون التطبیقیة 

 تناولت الدراسة انواع مختلفة من االحبار في مجال الطباعة والتغلیف -
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  الدراسة الثانیة : -

تحسین خصائص مكونات المطبوعات المؤمنة ذات القیمة (  –احمد محمود یسري احمد  -

كلیة  -رسالة دكتوراه غیر منشوره -لیا ) دراسة حالة على المطبوعات المؤمنة المتداولة مح

  م٢٠٠٥ –جامعة حلوان  –الفنون التطبیقیة 

  .اقترحت الدراسة مواصفات قیاسیه مصریه لتحملیه االستخدام النهائي لورق البنكنوت المؤمن -

 الدراسة الثالثة : -

تجة جالل سالم ـ تحسین جودة الطباعة السیرجرافیه على خامات التغلیف السلیلوزیة المن -

  م١٩٩٧ –جامعة حلوان  –محلیًا ـ رسالة ماجستیر ـ كلیة الفنون التطبیقیة 

وتناولت الدراسة طریقه الطباعة السیرجرافیه لخامات التغلیف السلیلوزیه من حیث التطور  - 

التاریخي للطریقة ودراسة عناصر الطباعة السیرجرافیة من إطارات طباعیة وانسجة طباعیة 

 دیة اللون ومتعددة األلوان على خامات ورقیة وكرتونیة ونسجیه سلیلوزیه.واستنسل والطباعة أحا

 ومن اجل تحقیق هدف البحث تم تناول النقاط التالیة:

  اوال: االطار النظري للبحث :

   OVI  Optical Variable Inks  االحبار المتغیرة بصرًیا

بصریة او تغیر زاویه الضوء هي احبار فریده من نوعها، تتغیر لونیا بتغیر زاویة الرؤیة ال

الساقط، ویفضل طباعتها عن طریق طباعة االنتالیو او الطباعة المسامیة، وهى تتمیز بعدم 

القدرة على اعادة انتاجها عن طریق آلیات التزویر الرقمیة وقد ظهرت هذه االحبار عام 

عن م، وكانت ذات تغیر لونى ضعیف، حتى تم تطویر وتحسین خواصها البصریة ١٩٦٩

واصبحت تستخدم بشكل كبیر في تأمین اوراق النقد واالوراق ذات  Flex Productsطریق شركة 

بیروت للتداخل  –وتعتمد هذه االحبار على الظاهرة الفیزیائیة المعروفة بقاعدة فبرى ،  القیمة

ي م، واستخدمت ف١٨٩٧، والتي تم مالحظتها عام  Febry-Perot Interference Principleالضوئي 

االصل لتحدید الطول الموجي للضوء، ولذلك یطلق علیها االحبار المتغیرة بصریا تبعا لقاعده 

  )٣( ،)١(بیروت -فبرى

  

  )٧(دوالر امریكي ١٠٠) یوضح نموذج لحبر متغیر بصریا في فئة  ١شكل رقم ( 
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  معدل استهالك الحبر المتغیر بصرًیا في طباعه االنتالیو والطباعة المسامیة :

الف التقني بین الطباعة المسامیة وطباعة االنتالیو، ال یسمح بعمل مقارنه مباشره االخت

بین الطریقتین الطباعیتین لمعدل استهالك الحبر المتغیر بصرًیا، حیث تعتمد طباعه االنتالیو 

 Ink Selectiveفي نقل الحبر، على أسطوانة الشابلون او اسطوانة االختیار االنتقائي للحبر 

Cylinder  ائده من الحبر الى السطح الطباعي، هذه الكمیه یتم التخلص ز ، التي تقوم بنقل كمیه

، قبل تطبیق الضغط الطباعي على اسطوانة Wiping Systemمنها عن طریق نظام المسح 

السطح الطباعي لیبقى الحبر داخل االماكن الطباعیة الغائرة فقط، اما في الطباعة المسامیة، 

  شرة الى الورق دون حدوث أي فقد للحبر.ینتقل الحبر مبا

، وهى Overlapیعتمد معدل استهالك الحبر في طباعة االنتالیو على مساحات التغطیة 

مساحات یراعى ضبطها اثناء تصمیم المناطق الطباعیة على اسطوانة الشابلون، حیث یتم 

لضمان التحبیر  تكبیر مساحة التحبیر على اسطوانة الشابلون عن مساحة التصمیم األصلي،

والتغطیة الكاملة للمناطق الطباعیة على السطح الطباعي، وقد تم حساب معدل استهالك الحبر 

، اما الطباعة المسامیة  ٢ملیجرام/سم ١,٨المتغیر بصرًیا لطباعة االنتالیو، وهو یصل الى 

 ٢,٥لى والتي تتمیز بعدم اهدار الحبر، یصل معدل استهالك الحبر المتغیر بصرًیا لها ا

، ویرجع زیادة معدل استهالك الحبر للطباعة المسامیة عن طباعة االنتالیو الى ٢ملیجرام/سم

  ) ٢(  ارتفاع سمك فیلم الحبر للطباعة المسامیة.

  

) یوضح مساحات التغطیة ومساحات التصمیم المطبوع ألسطوانة االختیار االنتقائي  ٢شكل رقم ( 

  ) ٢(  للحبر او الشابلون

بعمل دراسة حاله على عمله تذكاریه صینیه تحتوى على حبر  KBA Notasysكة قامت شر 

، في طباعة االنتالیو والطباعة المسامیة، للتوصل الى افضل 50متغیر بصرًیا على شكل رقم 

  تقنیه من الناحیة االقتصادیة.
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  ) ٢( ) الفرق بین مساحة الشابلون والمساحة المطبوعة ٣شكل رقم ( 

) معدل استهالك الحبر المتغیر بصریا في طباعة  ١قم جدول رقم ( ویوضح جدول ر 

  االنتالیو لعملة تذكاریة صینیة

  ) ٢( ) معدل استهالك الحبر المتغیر بصریا في طباعة االنتالیو لعملة تذكاریة صینیة ١جدول رقم ( 

 طباعة االنتالیو 

 ٢سم ١,٠٢ ٢سم ٠,٥٥مساحة الشابلون لطباعة مساحه طباعیة بمقاس 

 ٢سم ١,٨ معدل استهالك الحبر 

 ٢سم ١,٨٣٦ كمیة الحبر لكل وحدة بنكنوت 

) معدل استهالك الحبر المتغیر بصرًیا في الطباعة المسامیة  ٢ویوضح جدول رقم ( 

  لعملة تذكاریة صینیة

  ) ٢( صینیة) معدل استهالك الحبر المتغیر بصرًیا في الطباعة المسامیة لعملة تذكاریة  ٢جدول رقم ( 

 الطباعة المسامیة 

 ٢سم ٠,٥٥ مساحة المنطقة الطباعیة 

 ٢سم ٢,٥ معدل استهالك الحبر 

 ٢سم ١,٣٧٥ كمیة الحبر لكل وحدة بنكنوت 

) انه لطباعة مساحة طباعیة بمقاس  ٢) والجدول رقم (  ١نستنتج من الجدول رقم ( 

على اسطوانة الشابلون،  ٢سم ١,٠٢، بواسطة طباعة االنتالیو یستلزم مساحة  ٢سم ٠,٥٥

وبذلك فان هناك كمیة كبیرة من الحبر یتم فقدها اثناء الطباعة والناتجة عن تواجد مساحات 

  المتواجدة على اسطوانة الشابلون، وبذلك یكون :Overlap  التغطیة 

  كمیة الحبر لكل وحدة= معدل استهالك الحبر   xمساحة الشابلون          

         ١,٠٢        x        ٢سم ١,٨٣٦=                 ١,٨  
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مساحة على  ٢سم٠,٥٥اما مع الطباعة المسامیة یستلزم لطباعة نفس المساحة الطباعیة  

  السطح الطباعي المسامي بنفس المساحة، أي انه ال یوجد أي فقد في الحبر وبذلك یكون :

  ة الحبر لكل وحدةكمی  = معدل استهالك الحبرx مساحة المنطقة الطباعیة 

           ٠,٥٥          x        ٢سم ١,٣٧٥  =           ٢,٥  

ونستنتج من المعادالت السابقة أیًضًا انه بالرغم من زیادة معدل استهالك الحبر المتغیر 

) عند مقارنته بمعدل استهالك الحبر في ٢ملیجرام/سم ٢,٥بصرًیا في الطباعة المسامیة (

)، اال ان كمیة الحبر الالزمة لطباعة نفس المساحة بواسطة ٢ملیجرام/سم ١,٨( طباعة االنتالیو

مما یجعل الطباعة المسامیة  عن الطباعة المسامیة، % ٢٥طباعة االنتالیو تزید بنسبة حوالى 

  افضل من الناحیة االقتصادیة.

تج من ویختلف سمك فیلم الحبر الناتج من الطباعة المسامیة عن سمك فیلم الحبر النا

میكرون تقریًبا، اما  ٣٠طباعة االنتالیو، حیث یصل سمك فیلم الحبر في طباعة االنتالیو الى 

) میكرون، وبذلك فان الطباعة ١٢٥ – ٢٥سمك فیلم الحبر في الطباعة المسامیة ما بین (

ن المسامیة ذات قدرة تغطیه اعلى من طباعة االنتالیو، مما یجعلها افضل من طباعة االنتالیو م

  . ) ٢( حیث التشبع اللوني، كما ینتج عنها تباین لونى كبیر وملحوظ عند حدوث التغیر اللوني

  ثانیا: االطار العملي للبحث

   Crumpling Testاختبار التجعد 

  هدف االختبار  -١

یهدف االختبار الى قیاس مقاومة االحبار المتغیرة بصرًیا المطبوعة بتقنیتي الطباعة 

االنتالیو لعملیات التجعد والطى القاسیة، ویعتبر هذا االختبار محاكاة لما  المسامیة وطباعة

تتعرض له اوراق النقد من تجعد وطي متكرر اثناء عملیات التداول،  وقد تم اجراء االختبار 

   -RP 1390  United states department of commerceوفًقا للمواصفة القیاسیة العالمیة
Publication of the National Bureau of Standard                                           

  

  )  یوضح جهاز التجعد ٤شكل رقم ( 
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  ) یوضح اداة لف العینات لجهاز التجعد ٥شكل رقم ( 

  خطوات االختبار  -٢

  سم. ٦ x ٦تجهیز العینات عن طریق قصها بمقاس  -

  ق اداة اللف المرفقة مع جهاز التجعد.تحویل العینة الورقیة الى شكل أنبوبي عن طری -

  وضع العینة ذات الشكل األنبوبي داخل اسطوانة الضغط وغلقها بإحكام. -

  نیوتن. ١٠٠ضبط مقدار ضغط التجعد على  -

  تطبیق الضغط على العینة. -

  تكرار التجربة عدة مرات وحساب اقصى مقدار للضغط یمكن ان یتحمله الحبر المتغیر بصرًیا. - 

  تبار نتائج االخ -٣

العینة االولى المطبوعة بواسطة تقنیة الطباعة المسامیة تحملت اختبار التجعد اربع مرات،  -١

نیوتن، ولكن في المرة الخامسة انهارت الروابط بین  ٤٠٠أي انها تحملت الضغط حتى 

  الورق والحبر المطبوع وظهرت خطوط بیضاء في التصمیم المطبوع.

النتالیو تحملت التجعد حتى عشر مرات، أي انها تحملت العینة الثانیة المطبوعة بواسطة ا -٢

  نیوتن، مما یدل على تغلغل الحبر داخل الیاف الورق بصورة قویة. ١٠٠٠اكثر من 

ونستنتج مما سبق ان قوة تحمل االحبار المتغیرة بصرًیا المطبوعة بواسطة طباعة االنتالیو 

  تها المطبوعة بواسطة الطباعة المسامیة.اكثر تحمًال لعملیات التجعد والطى المتكررة من نظیر 

  

  ) یوضح الحبر المتغیر بصرًیا في فئة العشرون راند جنوب أفریقي بعد اجراء تجربة التجعد ٦شكل رقم ( 
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  ) یوضح الحبر المتغیر بصرًیا في فئة العشرون جنیة المصري بعد اجراء تجربة التجعد ٧شكل رقم ( 

  نتائج البحث :

طرق الطباعیة التقلیدیة في طباعة األحبار المتغیرة بصرًیا دون اجراء أي یمكن استخدام ال -١

ولكن افضل النتائج الطباعیة یمكن الحصول ، تعدیالت في انظمة التحبیر او التشغیل

علیها من خالل تقنیتي الطباعة المسامیة وطباعة االنتالیو، حیث تتمیز كلتا التقنیتین 

  تالي تغطیة جیدة وتشبع للحبر المتغیر بصرًیا.بإنتاج سمك فیلم حبر عالي، وبال

یختلف سمك فیلم الحبر الناتج من الطباعة المسامیة عن سمك فیلم الحبر الناتج من  -٢

میكرون تقریبا،  ٣٠طباعة االنتالیو، حیث یصل سمك فیلم الحبر في طباعة االنتالیو الى 

) میكرون، وبذلك فان ١٢٥ – ٢٥اما سمك فیلم الحبر في الطباعة المسامیة ما بین   ( 

الطباعة المسامیة ذات قدرة تغطیه اعلى من طباعة االنتالیو، مما یجعلها افضل من 

طباعة االنتالیو من حیث التشبع اللوني، كما ینتج عنها تباین لونى كبیر وملحوظ عند 

  حدوث التغیر اللوني.

عة المسامیة عند مقارنتها بالرغم من زیادة معدل استهالك الحبر المتغیر بصرًیا في الطبا -٣

بمعدل استهالك الحبر في طباعة االنتالیو، اال ان كمیة الحبر الالزمة لطباعة نفس 

% عن الطباعة المسامیة، وذلك  ٢٥المساحة بواسطة طباعة االنتالیو تزید بنسبة حوالى 

 نتیجة لفقد كمیة كبیرة من الحبر في طباعة االنتالیو بسبب تواجد مساحات التغطیة

Overlap  ألسطوانة الشابلون والالزمة إلتمام طباعة االنتالیو. مما یجعل الطباعة المسامیة

  افضل من طباعة االنتالیو من الناحیة االقتصادیة.

لطباعة االحبار المتغیرة بصرًیا، نحصل على عنصر تأمیني عند استخدام طباعة االنتالیو  -٤

( بروز االنتالیو )، وایضا عن طریق  Feelمركب یمكن التعرف علیة عن طریق الملمس 

( تغیر زاویة الرؤیة البصریة او تغیر زاویة سقوط الضوء )، اما عند استخدام  Tilt االمالة

الطباعة المسامیة فأننا نحصل على عنصر تأمیني بسیط، یمكن التعرف علیة عن طریق 

        میة من ناحیةاالمالة فقط، وبذلك فان طباعة االنتالیو تتفوق على الطباعة المسا

  القوة التأمینیة. 

ال تتأثر االحبار المتغیرة بصرًیا المطبوعة بواسطة تقنیتي الطباعة المسامیة وطباعة  -٥

  االنتالیو بالتقادم الزمنى.
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االحبار المتغیرة بصریا المطبوعة بواسطة تقنیتي الطباعة المسامیة وطباعة االنتالیو ذات  -٦

  عیة وعملیات الغسیل.مقاومة عالیة للمنظفات الصنا

قوة تحمل االحبار المتغیرة بصریًا المطبوعة بواسطة طباعة االنتالیو، اكثر تحمًال لعملیات  -٧

نیوتن )، من نظیرتها المطبوعة بواسطة الطباعة المسامیة  ١٠٠٠التجعد والطى المتكررة ( 

  نیوتن ). ٤٠٠( 

النتالیو بحدة حواف وجودة اكثر تتمتع االحبار المتغیرة بصرًیا المطبوعة بواسطة طباعة ا -٨

  من نظیرتها المطبوعة بواسطة الطباعة المسامیة.

  ثالثًا : التوصیات

من خالل الدراسة النظریة والعملیة، نجد ان كال من تقنیتي طباعة االنتالیو والطباعة 

رًیا المسامیة تحمل العدید من الممیزات والعیوب عند استخدامها في طباعة االحبار المتغیرة بص

في اوراق النقد، ولذلك یوصى الباحثون بمحاولة الجمع بین ممیزات كلتا الطریقتین، وذلك عن 

طریق طباعة االحبار المتغیرة بصرًیا عن طریق الطباعة المسامیة یتبع ذلك تطبیق ضغط 

بحیث نحصل على الممیزات  ،Blind Embossingطباعي بواسطة طباعة االنتالیو بدون حبر 

  التالیة :

الحصول على عنصر تأمیني مركب ذو قوة تأمینیة عالیة یمكن التعرف علیة من خالل  -١

  التغیر اللوني الكبیر والملحوظ وملمس االنتالیو الممیز.  

  تكلفة اقتصادیة قلیلة نسبًیا. -٢

ولكن یراعى عند استخدام هذه التوصیة تجنب طباعة الحبر المتغیر بصرًیا في اماكن 

) حتى ال یتعرض الحبر المتغیر بصرًیا  ٨رقة النقدیة كما بالشكل رقم ( الطى المعتادة في الو 

  لعملیات الطى المتكررة وتظهر به اماكن بیضاء.

  
  ) یوضح رسم تخطیطي ألماكن الطى المعتادة للورقة النقدیة ٨شكل رقم ( 
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