
 عشر ثامنالعدد ال                                           مجلة العمارة والفنون                                                

DOI: 10.12816/mjaf.2019.11648.1107                                                                                                           3 44  

لرفع جودة انتاجها وتحسين اداء  الخامات والتقنيات المستخدمة في انتاج بطاقات التغليفالمؤامة بين 

 العبوات

The compatibility between materials and Techniques used in the 

production of packaging labels to increase their quality and improve 

packaging performance 

 مجدي عزت عبد القادر /أ.م.د

 الطباعة والنشر والتغليف استاذ مساعد بقسم

Assoc. Prof. Dr. Magdy Azzet Abd Elkader 

Associate Professor, Department of Printing, Publishing and Packaging 

magdykader@yahoo.com 

 عبد المجيد تامر علي /م.د

 والتغليف الطباعة والنشرمدرس بقسم 

Dr. Tamer Ali Abd miged 

Lecturer, Department of Printing, Publishing and Packaging 

tamer.flexography@gmail.com 

 محمد السعيد السيدم/ 

 مهندس انتاج بشركة بيان لطباعة البطاقات

Eng. Mohamed elsaid elsaied 

Production engineer at Bayan for printing labels 

mohamedseyam93@gmail.com 

 خلص:الم

تعتبر طباعة بطاقات العبوات من التقنیات الهامة فی صناعة التغلیف، وخاصة تلک التی یتم لصقها على العبوات 

والمنتجات، والتی یعتمد علیها بشکل کبیر فی صناعات متعددة مثل األدویة والصناعات الغذائیة وقطع الغیار والمنتجات 

 . المنتجات وغیرها منالزراعیة 

أداة تسویقیة مهمة جدا للمنتجات. فالشکل الخارجی للمنتج، التصمیم واأللوان المستعملة هی أول ما یجذب  تعتبر التغلیف

 .المستهلک للمنتج. فقد یلعب الشکل الخارجی للمنتج دورا هاما للرفع من نسبة المبیعات بشکل عام

تج، تاریخ الصالحیة، الشرکة المنتجة و ما تلعب البطاقات دورا هاما فی إعالم المستهلک بالمعلومات الالزمة عن المن

 .إلى غیر ذلک من المعلومات التی یجب اخبارها للمستهلک بسرعة خالل االتصال األولی مع المنتج

هناک العدید من أسالیب إنتاج البطاقات تبعا لنوعیة وشکل المنتج، حیث ان هنالک بعض الصفات التی البد من توافرها 

نتجات المستحضرات التجمیل الباهظة الثمن یمکن االستغناء عنها فی انتاج منتجات اخری، حیث ان فی انتاج البطاقات الم

الخصائص الجمالیة المضافة الی تلک العبوات التی ترفع من قیمتها. أیضاً فإن طبیعة البطاقة تختلف طبقا لنوع المنتج 

ف درجات حرارة منخفضة، ومنتجات اخری یتم المعبأ، فهنالک بعض المنتجات مثل المجمدات یتم تعبئتها فی ظرو

تنقسم خامات البطاقات الی خامات ورقیة وخامات  تعبئتها فی درجات حرارة مرتفعة مثل الکاتشب ومنتجات أخری

بالستیکیة تبعا لنوع وشکل واستخدام البطاقات فکال من الخامات الورقیة والبالستیکیة صالحة للطباعة ولکن هنالک 

طاقات الورقیة تختلف عن استخدامات الخامات البالستیکیة حیث یوجد انواع کثیرة من البطاقات کما ان استخدامات للب
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  لکل من الخامات الورقیة والبالستیکیة خصائص البد من اختبارها لمعرفة مدی قابلیة هذه الخامة لالستخدام

دة إلنتاج البطاقات ولکن بسبب ممیزات المختلفة ال یتم طباعة البطاقات بالطرق التقلیدیة وهی استخدام طریقة طباعیة واح

نواع الطباعة التصادمیة ادی ذلک الی استخدام اکثر من طریقة لطباعة البطاقات إلضافة الممیزات وأیضاً کنوع من 

 .انواع تامین البطاقات لصعوبة تقلیدها فهی تعتبر هویة الشرکة المصنعة للمنتج

تین طباعة أو اکثر حسب طلب العمیل وحسب احتیاجات البطاقات بأنظمة جفاف حیث ظهرت ماکینات تجمع بین طریق

 مختلفة لکی تعمل علی جمیع انواع االحبار والخامات المختلفة

 بطاقات، التغلیف طباعة، انتاج، :كلمات افتتاحية

Abstract: 

Printing packaging labels is an important technology in the packaging industry, especially 

those that are glued to packaging and products, and are highly dependent on various industries 

such as pharmaceuticals, food industries, spare parts, agricultural products and other product 

Packaging is a very important marketing tool for products. The outward appearance of the 

product, the design and the colors used are the first to attract the consumer to the product. The 

external appearance of the product may play an important role in raising overall sales. 

labels play an important role in informing the consumer about the product, the date of 

validity, the production company and what information to tell the consumer quickly during 

initial contact with the product. 

There are many methods of producing labels depending on the quality and shape of the 

product, as there are some qualities that must be available in the production of labels 

expensive cosmetics products can be dispensed with the production of other products, as the 

aesthetic properties added to those packages that raise the value. Also, the nature of the card 

varies according to the type of product packaged, some products such as freezers are 

packaged in low temperature conditions, and other products are packaged at high 

temperatures such as ketchup and other products Labels materials are divided into paper and 

plastic raw materials depending on the type, shape and use of the label. Both paper and plastic 

materials are suitable for printing, but there are uses for paper labels that differ from the use 

of plastic raw materials. There are many types of labels. Both paper and plastic materials have 

characteristics that must be tested for using 

The labels are printed in traditional ways. They use a single printing method to produce 

labels, but because of the advantages of different types of printing, this leads to the use of 

more than one method to print the labels to add the features and also as a kind of insurance 

cards for the difficulty of imitating them is considered the identity of the manufacturer of the 

product 

Key words: production ،printing  ،label ،packaging 

 مقدمة 

لصقها على العبوات تعتبر طباعة بطاقات العبوات من التقنیات الهامة في صناعة التغلیف، وخاصة تلك التي یتم 

والمنتجات، والتي یعتمد علیها بشكل كبیر في صناعات متعددة مثل األدویة والصناعات الغذائیة وقطع الغیار والمنتجات 

 المنتجات.  وغیرها منالزراعیة 

هي أول ما یجذب أداة تسویقیة مهمة جدا للمنتجات. فالشكل الخارجي للمنتج، التصمیم واأللوان المستعملة  ویعتبر التغلیف

 هاما للرفع من نسبة المبیعات بشكل عام. المستهلك للمنتج. فقد یلعب الشكل الخارجي للمنتج دورا  
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 وما في إعالم المستهلك بالمعلومات الالزمة عن المنتج، تاریخ الصالحیة، الشركة المنتجة  ا  هام تلعب البطاقات دورا  و

 األولي مع المنتج. االتصالإلى غیر ذلك من المعلومات التي یجب اخبارها للمستهلك بسرعة خالل 

التي البد من توافرها هناك العدید من أسالیب إنتاج البطاقات تبعا لنوعیة وشكل المنتج، حیث ان هنالك بعض الصفات و

یمكن االستغناء عنها في انتاج منتجات اخري، ن في حی مستحضرات التجمیل الباهظة الثمننتجات مفي انتاج بطاقات 

حیث ان الخصائص الجمالیة المضافة الي تلك العبوات التي ترفع من قیمتها. أیضاً فإن طبیعة البطاقة تختلف طبقا لنوع 

م المنتج المعبأ، فهنالك بعض المنتجات مثل المجمدات یتم تعبئتها في ظروف درجات حرارة منخفضة، ومنتجات اخري یت

 تعبئتها في درجات حرارة مرتفعة مثل الكاتشب ومنتجات أخري.

 مشكلة البحث: 

 لإلنتاجمثل لتقنیات التغلیف المالئمة ألبین خامات البطاقات والقیم المضافة وعدم االستخدام ا مؤامةالعدم 

 هدف البحث: 

وتحسین  انتاجهاتحدید العالقة بین الخامات المستخدمة في إنتاج بطاقات التغلیف وتقنیات االنتاج المستخدمة لرفع جودة 

 اداء العبوات. 

 أهمية البحث:

تحقیق جودة انتاج البطاقات من خالل تعظیم االستفادة واالستغالل االمثل للتقنیات المختلفة والقیم المضافة علیها وذلك من 

 ل دراسة انواع الخامات وتقنیات إنتاج البطاقات. خال

 حدود البحث:

 من الدراسة.  لالنتهاءالحدود الزمنیة: الفترة المتاحة للباحث 

 نتاج بطاقات العبوات. االحدود المكانیة: المنشأت الطباعیة المتخصصة في مجال 

 قتها بالقیم المضافة. الحدود الموضوعیة: وصف وتحلیل تقنیات انتاج البطاقات العبوات وعال

 منهج البحث:

انتاج بطاقات  علىالمنهج الوصفي التحلیلي وذلك من خالل وصف وتحلیل لجمیع العوامل المؤثرة  علىتعتمد الدراسة 

 المنهج التجریبي  علىكما تعتمد  القیم المضافة على كوأثر ذلالعبوات وتطور تقنیاتها 

 فروض البحث: 

 بطاقات العبوات إلنتاجستحدثة تحقیق القیم المضافة الم

 -یلي: وسعیا لتحقیق هدف البحث یتم دراسة ما 

 الدراسة النظرية اوالً 

 تصنيف الخامات المستخدمة في طباعة البطاقات  -أ

من الخامات  البطاقات فكالتنقسم خامات البطاقات الي خامات ورقیة وخامات بالستیكیة تبعا لنوع وشكل واستخدام 

الورقیة والبالستیكیة صالحة للطباعة ولكن هنالك استخدامات للبطاقات الورقیة تختلف عن استخدامات الخامات 

نواع كثیرة من البطاقات كما ان لكل من الخامات الورقیة والبالستیكیة خصائص البد من اختبارها أالبالستیكیة حیث یوجد 

كما هو یمكن تصنیف الخامات الورقیة المستخدمة في طباعة البطاقات  لالستخدام حیثلمعرفة مدي قابلیة هذه الخامة 

 (1موضح بشكل )
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 الخامات الورقية المستخدمة في طباعة البطاقات (: تصنيف1شكل )

 (2كما هو موضح بشكل )وكذلك يمكن تصنيف الخامات البالستيكية المستخدمة في انتاج البطاقات 

 
 (: تصنيف الخامات البالستيكية المستخدمة في انتاج البطاقات2شكل )

 انظمة طباعة البطاقات -ب

ال البطاقات ولكن بسبب ممیزات المختلفة  إلنتاجیتم طباعة البطاقات بالطرق التقلیدیة وهي استخدام طریقة طباعیة واحدة 

الممیزات وأیضاً كنوع من  بعض إلضافةباعة البطاقات من طریقة لط أكثرالطباعة التصادمیة ادي ذلك الي استخدام  نواع

 .انواع تامین البطاقات لصعوبة تقلیدها فهي تعتبر هویة الشركة المصنعة للمنتج

جفاف  بأنظمةحسب طلب العمیل وحسب احتیاجات البطاقات  أكثرحیث ظهرت ماكینات تجمع بین طریقتین طباعة أو 

 . ( طرق طباعة البطاقات3ویوضح شكل ) جمیع انواع االحبار والخامات المختلفة علىمختلفة لكي تعمل 

 
 طباعة البطاقات (: طرق3شكل )
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 بين طرق الطباعة المستخدمة في انتاج بطاقات التغليف ( مقارنة1)ويوضح جداول 

 مقارنة بين طرق الطباعة المستخدمة في انتاج بطاقات التغليف (:1ول )جد

 
 

 انظمة طباعة البطاقات التقليدية  -1

 ( انظمة طباعة البطاقات التقلیدیة 4یوضح شكل )

 
 ( أنظمة طباعة البطاقات التقليدية4شكل )

  :الطباعة المسطحة-1-1

هي الطباعة التي تكون التغذیة بالفرخ ویكون فیها شكل النهائي عبارة عن بطاقات مفردة حیث یتم تكرار البطاقات 

بالصورة المناسبة التي ال تؤدي الي هالك عالي في الورق تستخدم التغذیة بالفرخ في البطاقات الورقیة ذات الكمیات القلیلة 

 وهذهقة أو بطاقات من دون مادة الصقة یتم اضافة المادة الالصقة اثناء التثبیت سواء كانت سابقة التغطیة بالمادة الالص

 .التقنیة ال تصلح مع الخامات البالستیكیة

 المميزات:

 تستخدم للكمیات القلیلة -
 سهولة التجهیز -
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 :الطباعة النصف دائري-1-2

استخدام ماكینات تعتمد علي المسافة لتثبیت تتطلب طباعة البطاقات استمرار المسافة بین البطاقات وذلك یرجع الي 

منتظم حیث ان الطباعة الغیر لبطاقات علي العبوات ذات الشكل البطاقات علي العبوات حتي ال یحدث ترحیل مكان ا

الدائریة تتطلب تغیر االسطوانات الطباعة حسب مقاس التكرار الطباعي الذي یحقق اقل هادر في الورق مما یستغرق 

اسطوانات الماكینة دون تغیر االسطوانات وتقوم تم استخدام التكرار المناسب علي ن الطباعة مستمرة فانة یوقت اطول ال

بحیث یتم توافق التكرار الطباعي مع الورق بحیث تكون الطباعة مستمرة ویتم استخدامها في   الماكینة بعمل حركة ترددیة

 .وقت المخصص للطباعةالتجهیز الطباعة اكثر من  البطاقات ذات الكمیات القلیلة التي احیانا یستغرق

 :المميزات

 .تقلیل وقت التجهیز -

 .م/د 75-50سرعة الطباعة من  یتراوح -

لتكرار الطباعي ثم یتم تراجع الخامة حیث یتوافق مع السطح الطباعي مرة اخري ثم یتم دائریة الطباعة النصف  حیث یتم

الخامة وال تقوم  علىاالسطوانات ال توثر  علىسطح طباعي  علىاستكمال الطباعة حیث ان المناطق التي ال تحتوي 

 بالطباعة

 الطباعة الدائرية -1-3

تمرار الطباعة دون توقف حیث یتم التغذیة بصورة مستمرة لكل انظمة الطباعة المستخدمة حیث اس أسرعهي تعتبر 

عناصر المستخدمة في الطباعة ولكن التجهیز یستغرق وقت اطول من غیرها من طرق الطباعة حیث ان الطباعة یكون 

ان  توافق تكرار التصمیم واستمرار الطباعة بحیث یكون اقل هالك حیث حتىمستمرة لذلك البد من توافر االسطوانات 

 .تكلفة االسطوانات ذات تكلفة عالیة

 المميزات:

 لكبیرةتستخدم للكمیات ا -

 سهولة التجهیز -

 الدراسة العملي ثانياً 

 الماكينات واالجهزة والخامات  -أ

  2013سنة  مودیل omet xflex x6ماكینة طباعة مهجنة طراز  -1

 CDI Spark 4835الطباعیة  تحضیر االسطحماكینة  -2

 Concept 305 ECDLFماكینة تعریض االسطح الطباعیة  -3

 Concept 305 DWماكینة اظهار االسطح الطباعیة  -4

 سمك االكالشیة میكرومیتر قیاس -5

 TECHKONمن شركة  spectro densجهاز  -6

 میكروسكوب االلیكتروني لتكبیر النقط الشبكیة -7
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 التجارب العملية  -ب

توضيح الفرق بين طباعة التصميم علي كل من الورق والبالستيك باستخدام الطباعة الفلكسوجرافية  -( 1تجربة )

 (:)تصادمية

ویوضح شكل  خامة بالستیكیة علىتم طباعته نفس التصمیم و بالسلوفانتم تبطینها خامة ورقیة  على التصمیمتم طباعة 

 ( طباعة التصمیم علي كال من الورق والبالستیك  5)

 
 الخامة البالستيكية                                              الخامة الورقية                                               

 كل من الخامة الورق والبالستيك علىطباعة التصميم  (:5شكل )

 :ظروف التشغيل الخامة البالستيكية

 ( ظروف تشغیل الخامة البالستیكیة2ول )یوضح جد

 ظروف تشغيل الخامة البالستيكية (:2جدول )

Gram/m2 Anliox (Lpi) Color 

6.9 200 Orange 

10 120 Pantone 256 

2.1 500 032 

4.5 400 Pantone 3252 

2.7 500 Black 

 

 :ظروف التشغيل الخامة الورقية

 ( ظروف تشغیل الخامة الورقیة3یوضح جدول )

 الورقيةظروف تشغيل الخامة  (:3جدول )

Gram/m2 Anliox (Lpi) Color 

6.9 200 Orange 

10 120 Pantone 256 

2.1 500 032 

4.5 400 Pantone 3252 

2.7 500 Black 

10 120 Adhesive u.v 
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 ( الفرق بین الخامات الورقیة والبالستیكیة 6یوضح شكل )

 

 
 خامات بالستيكية                   شكل مسام الورق                                                          

 ( الفرق بين الخامة الورقية والبالستيكية6شكل )

 التصميم:خصائص  علىتغير نوع الطباعة  ثرأ( 2تجربة )

 :طباعة مختلفة التصميم بطرقطباعة نفس 

نفس  علىوطباعة المسامیة )السلك سكرین( هي الفلكسوجراف  أحدهماطباعتین  التصمیم بطریقتینمن خالل طباعة نفس 

 الخامة البالستیكیة 

 المسامية.الطباعة ظروف التشغيل 

 ( ظروف تشغیل الطباعة المسامیة 4ویوضح جدول )

 تشغيل الطباعة المساميةظروف  (:4جدول )

Gram/m2 Anliox (Lpi) Color 

12 100 Pantone 

8 280 Gold ink 

5.5 340 Black 

10 120 Cold foil 

Gram/m2 Screen per inch Color 

36 305 White silk screen 

 :ظروف التشغيل )الطباعة بالفلكسوجراف(

 ( ظروف تشغیل الطباعة الفلكسوجرافیة 5یوضح جدول )

 تشغيل الطباعة الفلكسوجرافيةظروف  (:5جدول )

Gram/m2 Anliox (Lpi) Color 

12 100 Pantone 

8 280 Gold ink 

5.5 340 Black 

10 120 Cold foil 

15 100 White 
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 تحليل نتائج التجارب العملية 

الذي یعمل علي تشتیت  السلوفانیتمیز الخامات البالستیكیة بانعكاس اعلي من الخامات الورقیة التي تحتوي علي وجد انه  

 .الضوء

 

 
 الخامة البالستيكية                  الخامة الورقية                                                              

 CIE L*a*b*القياسات اللونية  (:7شكل )

االلوان وكذلك جودة المطبوع  علىتتمیز الخامات البالستیكیة بعدم احتواء المسام الموجود في الخامات الورقیة الذي یؤثر 

 بشكل عام

مما ینتج عنة طباعة اكثر حدة من  یتمیز الطباعة بالفلكسوجراف بحدة التفاصیل وقدرتها علي نقل الصور الفوتوغرافیةو

 .(8سكرین( كما هو موضح بشكل ) )السلكالطباعة المسامیة 

 
 ( الفرق في حدة المطبوع الناتج لكل من طباعة الفلكسوجراف والطباعة المسامية8شكل )

 

الطباعة ان الطباعة باستخدام  المسامیة كماالطباعة یتضح من الشكل السابق عدم وجود حدة في التفاصیل في طباعة و

التي یمكن ان تحدث اثناء انسداد الفتحات الطباعیة یحتاج الي عنایة اعلي من الطباعة الفلكسوجراف بسبب  المسامیة

 الطباعة ولذلك تحتاج الي سرعة منخفضة. 

 

 الي  ذلك يرجع

 المساميالطباعي  الطباعي للسطحتسطیر ال -1

 سمك الحبر العالي  -2
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 غلق الفتحات في طباعة الحروف( 9ويوضح شكل )

 
 الفتحات في طباعة الحروف (: غلق9)شكل 

 الطباعة المساميةانسداد الشبكة  (10ويوضح شكل )

 
 الطباعة المساميةالشبكة  (: انسداد10شكل )

 ( نقص كمية الحبر في الطباعة المسامية11ويوضح شكل )

 
 الطباعة المساميةنقص كمية الحبر في  (:11شكل )

 الخامة البالستيكية على( ثبات الحبر 12ويوضح شكل )

 
 الخامة البالستيكية على(: ثبات الحبر 12شكل )

 

في الفلكسوجراف اقل من  وذلك الن سمك الحبرالطباعة المسامیة من الطباعة  أكثرتتمیز الفلكسوجراف بثبات الحبر 

الصق خاص الختبار  باستخداممما یقل من ارتباطه بالخامة الطباعیة وسهولة خروجه الطباعة المسامیة سمك الحبر في 

  tape testالحبرثبات 
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 لأللوانواعطاء تشبع عالي  لألحبارعالیة علي انعكاس الضوء بسبب السمك العالي  المسامیة بقدرةالطباعة حبار أتمیز ت

بسبب الكثافة العالیة فهي احبار تعطي تغطیة عالیة ولذلك تستخدم في طباعة ارضیات التصمیم وكذلك الحروف لما لها 

  المسامیة.( الفرق بین المدي اللوني للطباعة الفلكسوجرافیة والطباعة 13ویوضح شكل ) من قوة لونیة

 
 المساميةالطباعة الطباعة               الطباعة الفلكسوجراف                                                      

 (: الفرق بين المدي اللوني للطباعة الفلكسوجرافية والطباعة المسامية13ويوضح شكل )

 

بسرعة منخفضة عن الفلكسوجراف حیث یحتاج الي وقت اطول للجفاف بسبب  الطباعة المسامیةیتم الطباعة باستخدام و

اعلي للطبعة وللحبر عن مستوي الخامة الطباعیة حیث یستخدم في رفع القیم  بروزالسمك العالي للحبر الذي یعطي 

 المضافة للمنتجات.

في طباعة البطاقات ال یستخدم في طباعة الصور الفوتوغرافیة بسبب ضعف قدرتها علي نقل  الطباعة المسامیةكما 

 األخرى.تفاصیل الطباعیة بنفس كفاءة انواع الطباعة 

 :الطباعةسرعة الماكينة عند 

تنخفض سرعة الماكینة الطباعة المسامیةم/د اما عند الطباعة ب 100سرعة الماكینة عند الطباعة بالفلكسوجراف تصل الي 

 .أقصىم/د كحد  45الي 

ولذلك یحتاج الي سرعة منخفضة لضمان الجفاف الكامل  2جرام/م 36یصل الي الطباعة المسامیة وذلك الن وزن حبر 

  3mمن شركة   tape testالصق خاص الختبار ثبات الحبر اختبار لثبات الحبر باستخدام للحبر حیث یتم عمل

  نتائج البحث 

 استخدام خامات مطابقة للمواصفات ترفع من انتاجیة الماكینات وذلك لقلة المشاكل الناتجة عنها  -1

 تختلف نوع المادة الالصقة تبعا الستخدام البطاقات -2

 یتم الدمج بینهم في طباعة البطاقات وأحیاناتصادمیة الاستخدام الطرق الطباعیة التصادمیة وغیر  -3

 خطوط متصلة او خطوط منفصلة  علىیمكن طباعة البطاقات  -4

 استخدام الطباعة النصف دائریة للكمیات المتوسطة والطباعة الدائریة للكمیات الكبیرة -5

عة المهجنة( لتامین البطاقات المنتجات باهظة الثمن لتقلیل محاولة تقلید من طریقة طباعیة )الطبا أكثراستخدام  -6

 المنتجات 

 بالطرق الرقمیة  ذات البیانات المتغیرة من خالل الطباعة المشخصنةیمكن طباعة البطاقات  -7

 ماكینات منفصلة  علىنفس ماكینة الطباعة او  علىامكانیة تشكیل البطاقات  -8
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للكمیات القلیلة التي ال تحتاج الي خطوط انتاج  الخاصة(ذات االشكال –قة )التقلیدیة الصاغیر استخدام البطاقات  -9

 لتثبیت البطاقات 

 استخدام البطاقات الحساسة للضغط للكمیات الكبیرة والتي تحتاج الي خطوط انتاج لتثبیت البطاقات -10

 ة علیهاالبد ان تكون خامة بطاقة التشكیل من خامة العبوة التي یتم تثبیت البطاق -11

 

 المراجع 

( ،رفع جودة طباعة البطاقات البالستیكیة ذاتیة اللصق علي ماكینات الفلكسوجراف ، رسالة 2012) ،عمرو أسامة ، -1
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 كلیة الفنون التطبیقیة -  جامعیة مذكرة  ، طباعیة جودة وضبط تحكم نظم ،( 2010)، جالل ،سالم  -2

Slam  ،Glal ،(2010)  ،nzm thkmom we tabt  gwodto tabaya   ،mzkrto gam3yto  - – klyto 

alfnwon altbybytie – gamato hlwoan  

 

 


