
دليل إجراءات 
التشغيل األمثل آلالت 

التعبئة والتغليف





س��عيًا م��ن المرك��ز الوطن��ي للنخيل 

التم��ور  مصنع��ي  لتوعي��ة  والتم��ور 

ح��ول التش��غيل األمث��ل آلالت التعبئ��ة 

ل��دى  المكن��وزة  للتم��ور  والتغلي��ف 

مصان��ع المملك��ة العربية الس��عودية 

بأعل��ى كفاءة لذا تم إع��داد هذا الدليل 

اإلرش��ادي بالتع��اون م��ع أهم ش��ركات 

أنظمة التغليف الم��وردة للمصانع من 

خالل بعض المعلوم��ات الفنية الهامة 

لتشغيل آالت التعبئة و التغليف

مقدمة



شركة ماريات للتجارة والصناعة

 920000413
0114564254

info@mariat.sa 
العنوان: الرياض، طريق امللك عبدالعزيز )مخرج 5(. 

اململكة العربية السعودية

معلومات التوا�صل
المقدمة :

ماريات واحدة من القالع االقتصادية الوطنية تأسست بهدف نشر ودعم 

الفكر االقتصادي القائم على تعظيم الفائدة لرجال األعمال واملستثمرين 

في العديد من القطاعات الصناعية واإلنتاجية و تقديم الحلول الهندسية 

العربية,  الخليج  ومنطقة  اململكة  في  الواعدة  للقطاعات  والتكنولوجية 

وانطالقا من رؤية ماريات الواقعية ألهمية هذا املنتج الوطني الحيوي الذي 

يعد املا�ضي والحاضر واملستقبل للمملكة تماثل مايحقق النفط ألبناء اململكة 

من املستثمرين واملزارعين واملصنعين والتجار, فقد آلت ماريات على نفسها 

ان تحمل مشعل التطوير من خالل خطواتها الواقعية واتفاقياتها وتعاونها 

املثمر مع مراكز البحث العلمي في الداخل والخارج وكذلك بالتعاون مع كبريات 

العديد من  الشأن فقد حققت  شركة ماريات  في هذا  العاملية  الشركات 

االنجازات التي تعد قفزة نوعية في عالم تصنيع التمور وفق احدث منظومة 

تقنية في العالم  مما جعل ماريات تنفذ أكثر من 90 مصنعا في اململكة ومنطقة 

الخليج العربي .



شركة ماريات للتجارة والصناعة

4 قوالبعدد القوالب يف ال�صربة الواحدةاملانيةال�صناعة

48 قالبعدد القوالب يف الدقيقة11.06 مرتطول الآلة

بويل اإيثيلنينوع الرول600 م3/�سقوة طرمبة التفريغ

200 مايكرون�صمك الرول العلوي300 مايكرون�صمك الرول ال�صفلي

5 ثواينوقت التلحيم و الإغالق2 ثانيةوقت الت�صكيل

120-135 ْمدرجة حرارة التلحيم90-100 ْمدرجة حرارة الت�صكيل

.  علما بأن درجات حرارة التشكيل و التلحيم عند نفس سماكة الرول املوضحة 
بالجدول أعاله و تختلف مع أختالف سماكة الرول.

يعتمد وقت تشكيل القوالب و وقت التلحيم و اإلغالق على قوة مضخة    .
التفريغ.



شركة أركوما المحدودة

0126444212
0126421487

info@arcoma.com
جدة, طريق املدينة, البغدادية. اململكة العربية السعودية

معلومات التوا�صل
المقدمة :

تعد اركوما واحدة من اعرق الشركات التي تقدم حلول التعبئه والتغليف علي 

مدى ثالثون عاما ومن خالل خمس صاالت عرض علي مستوى اململكه و في 

اهم املواقع االستراتيجيه باململكه, و يختص قسم حلول التعبئه والتغليف 

باركوما بتوفير خطوط التعبئه والتغليف الكاملة وكذلك توفير الكثير من 

مكائن ومعدات التغليف, كما تتواجد من خالل عدة مواقع في جده والرياض 

والدمام وينبع وابها لتقديم املشوره في تشغيل خطوط التعبئه والتغليف و 

كذلك تصميم وتشغيل املشروعات الرئيسيه .



شركة أركوما المحدودة

4 قوالبعدد القوالب في الضربة الواحدةإسبانيةالصناعة

48 قالبعدد القوالب في الدقيقة11 مترطول اآللة

بولي إيثيليننوع الرول300 م3/سقوة طرمبة التفريغ

200 مايكرونسمك الرول العلوي300 مايكرونسمك الرول السفلي

6 ثوانيوقت التلحيم و اإلغالق2.5 ثانيةوقت التشكيل

120-135 ْمدرجة حرارة التلحيم90-100 ْمدرجة حرارة التشكيل

.  علما بأن درجات حرارة التشكيل و التلحيم عند نفس سماكة الرول املوضحة 
بالجدول أعاله و تختلف مع أختالف سماكة الرول.

.  يعتمد وقت تشكيل القوالب و وقت التلحيم و اإلغالق على قوة مضخة التفريغ.



معلومات التوا�صل

مؤسسة سليمان اليحيى التجارية

0114720415 
0114730675

info@smyest.com
الرياض, مخرج 17 . اململكة العربية السعودية

4 قوالبعدد القوالب في الضربة الواحدةاملانيةالصناعة

48 قالبعدد القوالب في الدقيقة11 مترطول اآللة

بولي إيثيليننوع الرول300 م3/سقوة طرمبة التفريغ

200 مايكرونسمك الرول العلوي300 مايكرونسمك الرول السفلي

6 ثوانيوقت التلحيم و اإلغالق2.5 ثانيةوقت التشكيل

120-135 ْمدرجة حرارة التلحيم90-100 ْمدرجة حرارة التشكيل

علما بأن درجات حرارة التشكيل و التلحيم عند نفس سماكة الرول املوضحة    .
بالجدول أعاله و تختلف مع أختالف سماكة الرول.

.  يعتمد وقت تشكيل القوالب و وقت التلحيم و اإلغالق على قوة مضخة التفريغ.






