
 

 

 خط انتاج األكواب الورقية
 صناعة صينية

 
 

 المقدمة
 أنواع األكواب الورقية:

 .حسب المواد المصنعة : كوب مغمف بالبولي ايتمين من طرف واحد, كوب مغمف بالبولي ايتيمين من طرفين 

 حسب االستخدام : لممشروبات الساخنة , لممشروبات الباردة 

 ( :3سم 511-51مل(,)511-051بحسب القياس,)(33-3oz) 

األكواب المغمفة بالبولي ايتيمين من طرف واحد تستخدم لممشروبات الساخنة , األكواب المغمفة بالبولي ايتيمين من 
 طرفين تستخدم لممشروبات الباردة.

 مواد األكواب الورقية:
 PE  , البولي ايتيمين :PLA البوالكتايد : 

 ( أحادي التغميفاألكواب المغمفة من طرف واحد):بالبولي ايتيمين. تغميف الورق من طرف واحد )الداخمي( يتم 

 كواب المغمفة من طرفين)ثنائية التغميف(:يتم التغميف بالطرفين بالبولي ايتيمين.األ 

 يتم لحام األكواب الورقية باستخدام نظام لحام فوق صوتي أو بالحرارة ومن ثم يطبق ضغط االلتحام التام
 
 
 
 
 



 

 

 ب الورقية كاممةمراحل عممية إنتاج األكوا

 
 : كرتون مغمف بفمم من البولي ايتيمين .المواد .0

 قاعدة الكوب )بكرة( آلية بمص آلية.
 جدار األكواب )بكرة أو ألواح(.

 آلة طابعة لطباعة الرسومات عمى الكوب.)آلة فمكسو لمطباعة عمى رول,أوفست لمطباعة عمى ألواح(الطباعة: .3

 .(آلة قص الرول,أو آلة يدوية لقص األلواحمن األوراق المطبوعة) :آلة قص لتشكيل جدار الكوبقالب القص .3

تشكيل الكوب:يتم تغذية آلة التشكيل بالورق المشكل لمقاعدة والجدار, وتقوم اآللة بشكل أوتوماتيكي بتشكيل  .4
 الكوب

 :يتم تعبئة األكواب الورقية ضمن كيس بشكل يدوي ومن ثم تعبئ األكياس ضمن صندوق كرتونيالتعبئة .5

 :الممحقات .6

 آلة عد وتعبئة األكواب 

 .آلة تصنيع األكواب ثنائية الجدران, لممشروبات الساخنة 

 .آلة تشكيل حراري لمغطاء البالستيكي 

 ضاغط هواء 

 



 

 

 شراء الخط كامال-الخيار األول
 $( دوالرالسعر) التوصيف البند

 
 للمشروبات الساخنة

  طن 1 عدةبكرة ورق مغلفة من طرف واحد بالبولي إيتيلين للقا
1111 

 طن 1 بكرة ورق مغلفة من طرف واحد بالبولي إيتيلين للجدار

 
 للمشروبات الباردة

  طن 1 بكرة ورق مغلفة من طرفين  بالبولي إيتيلين للقاعدة
1511 

 طن 1 بكرة ورق مغلفة من طرفين بالبولي إيتيلين للجدار

 

 
 آلة فلكسو للطباعة على البكر

 مم.061ي:عرض الورق األعظم

 متر في الدقيقة61-51سرعة الطباعة:

 00111 لونين

 54111 ألوان 4

 40111 ألوان 6

 
 آلة فلكسو للطباعة على البكر

 مم.061عرض الورق األعظمي:

 متر في الدقيقة61-51سرعة الطباعة:

 50111 لونين

 50111 ألوان 4

 46111 ألوان 6

 

 
 آلة قص الورق المقوى

 مم.001×011لعظمى: األبعاد ا

 ضربة في الدقيقة 111-01الطاقة اإلنتاجية:

 
 

10111 

 

 
 آلة قص الورق المقوى

 مم.111×011األبعاد العظمى: 

 ضربة في الدقيقة 111-01الطاقة اإلنتاجية:

 
 

51111 

 

 
 

 آلة تجميع األكواب
مؤلفة من جهاز نفخ, انبوب, جهاز عد األكواب , 

 طاولة تكديس

 
 

1111 

:نظرا لمطاقة اإلنتاجية العالية آلالت الطباعة ينصح بشراء عدة آالت لتصنيع األكواب لتخفيض الهدر في ظة مالح
 مجموعات لتشكيل األكواب بالمواد الالزمة (. 01الطاقة االنتاجية لممعمل.)كل آلة طباعة تستطيع تزويد 

 



 

 

 شراء الخط كامال –الخيار الثاني 
 السعر)دوالر $( التوصيف البند

 
 للمشروبات الساخنة

  طن 1 بكرة ورق مغلفة من طرف واحد بالبولي إيتيلين للقاعدة
1111 

 طن 1 بكرة ورق مغلفة من طرف واحد بالبولي إيتيلين للجدار

 
 للمشروبات الباردة

  طن 1 بكرة ورق مغلفة من طرفين  بالبولي إيتيلين للقاعدة
1511 

 طن 1 يتيلين للجداربكرة ورق مغلفة من طرفين بالبولي إ

 

 
 

 آلة طباعة أوفست

  

 

 
 آلة القص والتجعيد

 مم.661×051األبعاد العظمى: 

 ضربة في الدقيقة  01-01الطاقة اإلنتاجية:

 
 
6111 

 

 
 آلة لحام فوق صوتية

 كوب في الدقيقة 01-61الطاقة اإلنتاجية:

 قطعة في الساعة 5011-4111

 
11111 

 
 

 آلة تجميع األكواب
لفة من جهاز نفخ, انبوب, جهاز عد األكواب , مؤ

 طاولة تكديس

 
 
1111 

 من مساوئ هذا الخط أن حبر آلة الطباعة )األوفست( له رائحة.
 مجموعات لتشكيل األكواب الورقية بالمواد الالزمة. 5آلة قص الورق المقوى يمكن أن تغذي 

 
 
 
 
 



 

 

 الخيار الثالث
 السعر)دوالر $( التوصيف البند

 
 روبات الساخنةللمش

  طن 1 بكرة ورق مغلفة من طرف واحد بالبولي إيتيلين للقاعدة
1111 

 طن 1 بكرة ورق مغلفة من طرف واحد بالبولي إيتيلين للجدار

 
 للمشروبات الباردة

  طن 1 بكرة ورق مغلفة من طرفين  بالبولي إيتيلين للقاعدة
1511 

 طن 1 للجداربكرة ورق مغلفة من طرفين بالبولي إيتيلين 

 

 
 آلة القص والتجعيد

 مم.661×051األبعاد العظمى: 

 ضربة في الدقيقة  01-01الطاقة اإلنتاجية:

 
 
6111 

 

 
 آلة لحام فوق صوتية

 كوب في الدقيقة 01-61الطاقة اإلنتاجية:

 قطعة في الساعة 5011-4111

 

11111 

 
 

 آلة تجميع األكواب
د األكواب , مؤلفة من جهاز نفخ, انبوب, جهاز ع

 طاولة تكديس

 
 
1111 

 هذا الخيار إن كانت آلة الطباعة األوفست متوفرة مسبقا أو يتم شراء الواح ورقية مطبوعة جاهزة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الخيار الرابع
 السعر)دوالر $( التوصيف البند

 
 للمشروبات الساخنة

  طن 1 بكرة ورق مغلفة من طرف واحد بالبولي إيتيلين للقاعدة
1111 

 طن 1 بكرة ورق مغلفة من طرف واحد بالبولي إيتيلين للجدار

 
 للمشروبات الباردة

  طن 1 بكرة ورق مغلفة من طرفين  بالبولي إيتيلين للقاعدة
1511 

 طن 1 بكرة ورق مغلفة من طرفين بالبولي إيتيلين للجدار

 

 
 آلة لحام فوق صوتية

 كوب في الدقيقة 01-61الطاقة اإلنتاجية:

 قطعة في الساعة 5011-4111

 

11111 

 
 

 آلة تجميع األكواب
مؤلفة من جهاز نفخ, انبوب, جهاز عد األكواب , 

 طاولة تكديس

 
 
1111 

 جاهزة. ومقصوصة متوفرة مسبقا أو يتم شراء الواح ورقية مطبوعة آلة قص الورق المقوى و  هذا الخيار إن كانت آلة الطباعة األوفست
 امل الصغيرة )مجموعتين لتشكيل األكواب الورقية بالمواد الالزمة(هذا الخيار يصمح لممع
 الخيار الخامس

 السعر)دوالر $( التوصيف البند

 
 للمشروبات الساخنة

  طن 1 بكرة ورق مغلفة من طرف واحد بالبولي إيتيلين للقاعدة
 طن 1 بكرة ورق مغلفة من طرف واحد بالبولي إيتيلين للجدار 1111

 
 للمشروبات الباردة

  طن 1 بكرة ورق مغلفة من طرفين  بالبولي إيتيلين للقاعدة
1511 

 طن 1 بكرة ورق مغلفة من طرفين بالبولي إيتيلين للجدار

 

 
 آلة لحام فوق صوتية

 كوب في الدقيقة 01-61الطاقة اإلنتاجية:

 قطعة في الساعة 5011-4111

 
11111 

 
 

 آلة تجميع األكواب
جهاز نفخ, انبوب, جهاز عد األكواب ,  مؤلفة من

 طاولة تكديس

 
 
1111 

 آلة قص الورق المقوى متوفرة مسبقا أو يتم شراء الواح ورقية مطبوعة ومقصوصة جاهزة.و  هذا الخيار إن كانت آلة الطباعة األوفست
 .هذا الخيار يصمح لممعامل الصغيرة )مجموعتين لتشكيل األكواب الورقية بالمواد الالزمة(

 الخيار السادس



 

 

 السعر)دوالر $( التوصيف البند

 
 للمشروبات الساخنة

  طن 1 بكرة ورق مغلفة من طرف واحد بالبولي إيتيلين للقاعدة
 

كرتون مطبوع ومقصوص شراء من الصين مغلف من 
 طرف واحد بالبولي ايتيلين للجدار

 دوالر للون الواحد 151تكاليف اضافية: لوح الطباعة 

 كامل: تتم اضافة تكلفة طباعة لون واحد طباعة لون

 1501 بدون طباعة

 1461 لون واحد

 1401 لونين

 1111 ألوان 4

 
 للمشروبات الباردة

 1511 طن 1 بكرة ورق مغلفة من طرفين  بالبولي إيتيلين للقاعدة

كرتون مطبوع ومقصوص شراء من الصين مغلف من 
 بالبولي ايتيلين للجدار ينطرف
 دوالر للون الواحد 151يف اضافية: لوح الطباعة تكال

 طباعة لون كامل: تتم اضافة تكلفة طباعة لون واحد

 1101 بدون طباعة

 1611 لون واحد

 1641 لونين

 1601 ألوان 4

 

 
 آلة لحام فوق صوتية

 كوب في الدقيقة 01-61الطاقة اإلنتاجية:

 قطعة في الساعة 5011-4111

 
11111 

 
 

 تجميع األكوابآلة 
مؤلفة من جهاز نفخ, انبوب, جهاز عد األكواب , 

 طاولة تكديس

 
 
1111 

يعتبر هذا الخيار بسيط وسهل لمبدأ بمشروع تصنيع األكواب الورقية . حيث يمكن اختيار السوق الذي يتم العمل 
ضمنه وعند ازدياد الطمب عمى المنتج يمكن توسعة 

المعمل.

 
 
 

  
 
 



 

 

 آلة طباعة فمكسو

 متر في الدقيقة 61سرعة الطباعة: 
 مم.861عرض بكرة الورق األعظمي : 

 مم.851عرض الطباعة األعظمي: 
 مم.0411Øقطر البكرة عمى آلة التشريح والمف: 

 مم. 431-081محيط الطباعة: 
 مم.1105±دقة الكروموغرافي:

 
 
 
 

 آلة قص الرول 
 مم.371×771مساحة القص األعظمية:
 مم.351قل من طول القص األعظمي: أ

 مم. 110±دقة القص : 
 ضربة في الدقيقة 051-81الطاقة االنتاجية: 

 ضربة في الساعة( 4811-9111)
 كيموواط. 6استطاعة محرك اآللة: 

 . 3غرام م 611-011نوع الورق المستخدم:
 في الدقيقة. 3م 0استهالك الهواء: 

 

 
 

 
 



 

 

 آلة قص الرول
 مم.531×931مساحة القص األعظمية:

 مم.351القص األعظمي: أقل من  طول
 ضربة في الدقيقة 031-81الطاقة االنتاجية: 

 كيموواط. 715استطاعة محرك اآللة: 
 . 3غرام م 451-051نوع الورق المستخدم:

 في الدقيقة. 3م 0استهالك الهواء: 

 
 

 آلة التقطيع والتجعيد
 لقص ألواح الورق 

 مم. 661×931عرض الموح الداخمي: 
 مرة في الدقيقة 3± 33تاجية: الطاقة االن

 
 آلة تشكيل األكواب الورقية والمحام باألمواج فوق الصوتية

 مع جهاز تجميع األكواب
 (4511-3911كوب في الدقيقة ) 75-65الطاقة االنتاجية:

 كوب/ساعة
 oz 03-3حجم الكوب 

 أحادي أو ثنائي التغميف. 351-061المواد المستخدمة: عيار 
 ميغا باسكال114في الدقيقة وضغط: 3م  ..1استهالك الهواء: 

 كيموواط 313االستطاعة الكهربائية: 
 آالت 4عامل واحد يستطيع تشغيل 



 

 

 آلة تشكيل األكواب الورقية والمحام باألمواج فوق الصوتية

 

 
 آلة تشكيل األكواب الورقية "أحجام كبيرة" والمحام باألمواج فوق الصوتية

 وعاء في الدقيقة 41-35الطاقة االنتاجية: 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 القطر العموي  قطر القاعدة االرتفاع ozالحجم  السرعة في الدقيقة السعر دوالر

        ~     ~     ~     ~   
 

   ~           ~     ~      ~      ~   

        ~     ~      ~       ~   



 

 

 آلة تشكيل أكواب الذرة
 oz 64ء في الدقيقة الحجم وعا 31-35الطاقة االنتاجية: 

 دوالر 08111السعر 
 oz 035كوب في الدقيقة الحجم  31-31الطاقة االنتاجية 

 دوالر 08111السعر 
ساعات يوميا( وتعتمد 8ايام عمل,  7طن ) 3-1استهالك آلة تشكيل األكواب الواحدة من الورق يقدر اسبوعيا 

 عمى سرعة انتاج اآللة وحجم الكوب وسماكة الورق.

 

 
 
 



 

 

 
 oz 06-3حجم الكوب  -آلة تشكيل األكواب الورقية والمحام باألمواج فوق الصوتية

 كوب في الدقيقة )ورق أحادي وثنائي التغميف بالبولي ايتيمين( 75-65الطاقة االنتاجية: 
 عمبة السرعة ومحاور الدوران: عمبة سرعة ثنائية المحاور لزيادة الدقة والكفاءة

 حكم باآللة, سهل التشغيل, توقف آلي عند حدوث الخطألمت  PLCحاسوب صناعي 
 حساس من اجل الضبط والتحكم بعممية االنتاج 00اآللة تحوي عمى 

 اآللة مزودة بنظام تزيت تمقائي
 جهاز تجعيد متقدم, مع احكام ختم الجدار, يعمل بكافاءة عالية ومديد العمر

 لضمان عمر طويل لآللة.فضل الجودات اآللة مزودة بأفضل القطع الكهربائية, والبيانات بأ
 كيموواط. 315االستطاعة الكهربائية 

 عامل واحد يستطيع تشغيل آليتين.
 دوالر امريكي 08511السعر 

 oz 03-مل41حجم الكوب  -بالسخاناتآلة تشكيل األكواب الورقية والمحام 

 كوب في الدقيقة )ورق أحادي بالبولي ايتيمين( 75-65الطاقة االنتاجية: 
 تستخدم لؤلحجام الصغيرة والورق الخفيف

 تستخدم في المناطق التي تكون فيها الكهرباء غير مستقرة.
 يتم التسخين األولي باستخدام الهواء الساخن

 , تسخين القاعدة بواسطة سخان3غرام م 331-051مناسبة لمورق الخفيف: 
 المحام باألمواج فوق الصوتيةفي حال الرغبة باستخدام ورق ذو سماكة أكبر يفضل استخدام آلة 

 دوالر امريكي 07511السعر 
 

 مع  أطيب التحيات


