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ایدههای بزرگــــ
دكتر حميدرضا صمدی ،مدير عامل شركت اورندپالستيك:

آینده موفق در توسعة مهندسی نهفته است.
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تاریخچه شرکت اورند پالستیک
شرکت اورندپالستيک در سال  1376فعاليت خود را با توليد لولههای
پليمری بوسيله تكنولوژی اکستروژن آغاز نمود .با کسب دانش و توسعة زير
ساختهای تكنولوژی موفق به انتقال تكنولوژی  COEXدر سال 1382
گرديد و پس از آن به عنوان تنها توليد کنندة لولههای پلی آميدی چند اليه در
ايران دست يافت .در جهت تجاریسازی محصوالت تكنولوژی جديد نيازهای
تحقيق و توسعه آشكار و در راستای دستيابی به اهداف استراتژيک سازمان،
واحد  R&Dتشكيل گرديد .جهت تكميل فرايند تحقيق و توسعه و دريافت
بازخورد از عملكرد پروژههای محصول جديد ،آزمايشگاه تخصصی سيستم
سوخترسانی و همچنين سيستم مديريت پروژه بصورت متمرکز طراحی و
ايجاد گرديد .اين زيرساختها باعث شد تا در سال  1385اين شرکت به دانش
توليد پمپهای بنزين دست يافته و خط توليد پمپ بنزين را در سال 1386
افتتاح نمايد .متناسب با توسعه سازمان ،اهداف استراتژيک نيز توسعه يافت.
از اين رو شرکت اورندپالستيک حوزههای تحقيق و توسعه خود را به جهت
تكميل زنجيره سيستم سوخترسانی و دستيابی به عنوان بزرگترين توليد
کنندة آن در خاورميانه گسترش داد .بدين منظور با ترازيابی از بزرگترين توليد
کنندگان سيستم سوخترسانی در جهان ،از سال  1387تا کنون ساالنه يک
تكنولوژی انتقال يافته و به تبع بومیسازی آن ،ساالنه چهل تا پنجاه محصول
جديد به بهرهبرداری میرسد .اين تكنولوژیها غالب ًا رويكرد سبز داشته و
عالوه بر افزايش ايمنی و عملكرد ،قابل بازيافت بوده و کاهش مخاطرات
زيست محيطی خودرو را به همراه داشته است .از نتايج اين اقدامات میتوان
به موارد ذيل اشاره نمود.
 :1382دريافت گواهينامه ISO9001
 :1384دريافت گواهينامه ISO/TS 16949
 :1386گواهينامه قطعات ايمنی Q631000
 :1388اخذ گريد  Aشرکت ساپكو با آيتم طراحی
 :1388لوح و تنديس محصول برگزيده سال  88از انجمن تحقيق و توسعه
ايران
 :1390گواهينامه و نشان  E-Markجهت توليد و صادرات باك بنزين به
اروپا
 :1391واحد تحقيق و توسعه برتر در جشنواره ( IRDAانجمن تحقيق و
توسعه ايران)
 :1391اخذ گواهينامه اشتهار تک ستاره در ارزيابی جايزه ملی کيفيت INQA
(دو پله صعود)
 :1391اخذ گواهينامه  ISO 14001و OHSAS 18001
 :1392اخذ گواهينامه ISO 10015
 :1392اخذ گواهينامه اشتهار سه ستاره در ارزيابی جايزه ملی کيفيت INQA
(دو پله صعود)
 :1392اخذ گواهينامه شايستگی تک ستاره از انجمن مديريت ف ّناوری و
نوآوری ايران IRAMIT
 :1392اخذ گواهينامه پروژه سبز مجموعه باك شش اليه از انجمن مديريت
سبز اروپا
 :1393اخذ گواهينامه اشتهار چهار ستاره در ارزيابی جايزه ملی کيفيت
( INQAباالترين امتياز)
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واحد تحقیق و توسعه شرکت اورند پالستیک
واحد تحقيق و توسعه شرکت اورندپالستيک با بيش از  37پرسنل متخصص
در راستای توسعه محصوالت ،استانداردها ،زيرساختهای دانشی و ارتقای
سطح کيفی محصوالت برای مشتريان ،پروژههای تحقيق و توسعه را در دست
اقدام دارد .اين پروژهها همراه با توليد دانش و نوآوری با انتقال تكنولوژی
منجر به بومیسازی دانش فنی در کشور و منطقه میگردد .استقرار سيستم
مديريت پروژه برای پروژههای تحقيق و توسعه ،اهداف کيفی ،زمان و هزينه
را محقق نموده و ارزش افزوده برای مشتريان خلق مینمايد.
از اهداف کالن اين واحد ،بهبود و خلق نوآوری در طراحی قطعات خودرو
از جمله سيستم سوخترسانی ،انتقال سياالت و نوارهای آببندی خودروهای
داخل کشور به شرح زير است:
•بومیسازی قطعات و مجموعهها به منظور کاهش وابستگی به خارج از
کشور
•ارتقای سطح کيفی خودروهای قديمی
•کاهش قيمت با حفظ کيفيت برتر برای مشتريان
•انتقال دانش از خودروسازهای بزرگ جهان
•ارتقای سطح تكنولوژی و به دنبال آن نفوذ به بازارهای جهانی
•رويكرد ف ّناوری سبز در محصول و فرايند با ارتقای تكنولوژی و دانش
طراحی جهت تطابق با الزامات زيست محيطی و دستيابی به هوای پاك
برای شهروندان
يكی از مزيتهای رقابتی شرکت اورند پالستيک ،قابليت طراحی کل
سيستم سوخترسانی است .اين شرکت با فراهمآوری زيرساختهای مهندسی
شامل مهندسين باتجربه ،نرمافزارهای تخصصی ،آخرين نسخة استانداردهای
معتبر ،آزمايشگاه و تجهيزات تخصصی آزمون؛ توانسته است همراه با صنايع
خودروسازی کشور به صورت موازی با طراحی پلتفرمهای جديد همگام باشد.
از آنجا که سيستم سوخترسانی جزو قطعات ايمنی خودرو محسوب میشود؛
در حوزه کيفيت و بهبود فرايندها از چند روش و الگوی مشخص و پيشرفته
استفاده شده است .واحد مهندسی مسئوليت هدايت و رهبری طراحی و بخشی
از بهبود فرايندها و محصول را برعهده دارد .خطاناپذيرسازی فرايندها به
شكل متمرکز مورد توجه قرار گرفته و در ماهيت کليه مراحل و فرايندهای
مرتبط با طراحی و توليد محصول اجرايی گشته است .با تحت کنترل قراردادن
ورودیهای محصول و فرايندها مشكالت کيفی محصول نهايی به حداقل
ممكن رسيده است .اين کار با ايجاد ايستگاههای متوالی انجام شده و مطابق
با طرحريزی اوليه فرايندهای توليد ( )OPCجزء بدنة اصلی توليد قرار گرفته
است.
در توليد کل محصوالت شرکت اورند پالستيک سعی شده است تا حداکثر
خطاناپذيرسازی و کنترل اتوماتيک فرايندها رعايت شود و به تبع آن هدف
دستيابی به ضايعات صفر محقق گردد.
باالترين تكنولوژی روز دنيا در توليد کنيستر ( )Canisterکه يک خط
اتوماتيک توليد است در اختيار شرکت اورند پالستيک قرار دارد .فرايند ،کام ً
ال
خطا ناپذير است و کليه پارامترهای توليد تحت کنترل قرار دارند.
در فرايند توليد لولههای سوخت نيز ،کنترلهای ابعادی آنالين ،ضخامت
و قطر خارجی لوله را که جز پارامترهای ايمنی محصول هستند؛ بصورت
بالدرنگ انجام میدهند .آزمونهای نشتی برای کل سيستم سوخترسانی
و قطعات زيرمجموعه به صورت صددرصد به عنوان يک تست مهم و
ضروری تعريف شده است .شناسايی و رديابی محصوالت توليدی با روش

پردازش تصويری ( )Image Processingو با استفاده از سيستمهای
( RFIDفناوری مبادله اطالعات بيسيم برای شناسايی انحصاری محصول)
و کنترلهای پای خط (تگهای  ،)RFIDيک زنجيره اطالعات از آخرين
وضعيت توليد و کيفيت محصوالت در اختيار مسئولين مربوطه قرار میدهد؛
تا بدين طريق شرايط خطاناپذيرسازی سيستم به طور کامل فراهم گردد .البته
شرکت اورند پالستيک در راستای توسعه زيرساختهای توليدی خود بدنبال
اجرايی کردن مكانيزم رديابی از انبار است تا قطعات توليدی با تگ RFID
کنترل و در انبار نگهداری شوند.
چشمانداز شرکت اورند پالستيک ارتقای جايگاه شرکت به عنوان بزرگترين
توليد کننده سيستم سوخترسانی در خاورميانه و يكی از شرکتهای بزرگ
جهان در اين زمينه میباشد ،به گونهای که از هر  50خودروی توليدی جهان،
سيستم سوخترسانی يكی از آنها متعلق به شرکت اورند پالستيک باشد.
يكی از داليل عمدة پيشرفت شرکت اورند پالستيک ،نوآوری و خالقيت
در محصول و فرايندها بوده است.
برنامه اين است:
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در هر سال تولید حداقل پنج محصول یا فرایند نوآورانه

در راستای دستيابی به رضايت کليه ذینفعان ،از جمله مشتريان ،کارکنان،
همكاران و در نهايت کل جامعه؛ همه محصوالت و هر آنچه به آن مرتبط
است؛ محصوالت سبز ديده شده است و درست به همين دليل است که حتی
محصوالت سوددهی که آلودگی محيط زيست را به همراه دارد در اين شرکت
توليد نشده و نخواهد شد .تولید محصول سبز در شرکت اورند پالستیک
تنها یک شعار نیست؛ بلکه یک باور در کلیه سطوح سازمان است.
آزمایشگاه شرکت اورند پالستیک
آزمايشگاه شرکت اورند پالستيک همزمان با تاسيس اين شرکت شكل گرفت
و در طول زمان با توسعه شرکت ،گسترش يافت به گونهای که در حال
حاضر اين آزمايشگاه کاملترين مجموعه و مرجع برای آزمونهای سيستم
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 %95تستهای سيستم سوخترسانی از درب باك تا ريل سوخت و قطعات
زيرمجموعه مثل فيلتر ،کنيستر ،پمپ بنزين ،در شرکت اورندپالستيک وجود
دارد .به عبارت بهتر کل آزمونهای  Verificationانجام ميشود و تنها
برخی از آزمونهای مربوط به  Validationبرونسپاری ميشود.

سوخترسانی خودروهای کشور میباشد .ساير توانمندیها در زمينة آزمونهای
اندازهگيری ابعادی ،آزمونهای آکوستيک و نويز ،آزمونهای شرايط محيطی و
پيرسازی ،آزمونهای عمومی پليمر و ....موجود میباشد.
آزمايشگاه اورند پالستيک در سال  1390موفق به اخذ گواهينامة
استاندارد  ISO17025از شرکت  DAKKSآلمان گرديده است .همچنين
اين آزمايشگاه جزء آزمايشگاههای همكار موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی
ايران ،شرکت ايتراك ،سازهگستر و گمرکات کشور میباشد.
تجهيزات تست کنونی در شرکت اورند پالستيک قابليت انجام آزمونها
برای سطح ( Partition Zero Emission Value(PZEVرا که البته
باالترين سطح استاندارد جهانی است؛ دارا میباشد .به عنوان نمونه ،تجهيزات
تست  Mini-Shedقابليت انجام آزمونهای سيستم سوخترسانی را
طبق استانداردهای اپا ،کاربی و يورو دارد .اين آزمون از منظر ارزيابی ميزان
آاليندگی سيستم سوخترسانی از اهميت بسيار زيادی برخوردار است .عالوه
ِ
بر انجام آزمونهای عملكردی قطعات که به صورت صد درصد در خطوط
توليد مستقر میباشند؛ آزمونهای عملكردی رگوالتور ،تست پلههای اهمی،
آزمونهای نشتی پمپ بنزين و آزمونهای مشخصه عملكردی کنيستر (شامل
آزمونهای مشخصه دبی ـ فشار) نيز به صورت کامل در خطوط توليد وجود
دارند .يكی از مزيتهای بزرگ شرکت اورندپالستيک وجود آزمايشگاهی است
که کليه آزمونهای آنالين در خطوط توليد و کنترلهای حين توليد را ميسر
میسازد .اين تجهيزات کنترلی از شرکتهای معتبر اروپايی و به روز دنيا
منتقل شده است.
با توجه به تجهيزات آزمون آزمايشگاه اورند پالستيک ،قابليت انجام

در کشور تنها شرکتی که برای انجام آزمونهای پمپ بنزين از سوی ادارة
استاندارد تاييد صالحيت شده است ،شرکت اورند پالستيک میباشد .يعنی
تستهای کامل مجموعة پمپ بنزين مطابق با استاندارد ملی ايران را فقط
آزمايشگاه اورند پالستيک میتواند انجام دهد .در بسياری از زمينههای ديگر
مانند کنيستر و فيلتر بنزين نيز اينگونه است .بنابراين در تمام حوزههای
عملكردی ،شرکت اورند پالستيک ،آزمايشگاه همكار اداره استاندارد میباشد.
آزمونهای اسلد ( )Sled Testاساس ًا در هيچ يک از دستورالعملهای آزمون
خودروسازان اجباری نيست؛ اما شرکت اورند پالستيک برای اطمينان از توليد
با کيفيت محصوالت خود ،اين دستگاه را تهيه کرده است .استاندارد و روش
آزمون مذکور بر مبنای استاندارد شرکت فولكس واگن میباشد .آزمونهای
مينیشِ د ( )Mini Shedو نفوذپذيری نيز تنها توسط شرکت اورند پالستيک
در ايران قابل انجام است( .در شمارههای آتی به تفصيل به اين موضوع
پرداخته خواهد شد).
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دستگاه اندازهگيري ويديوي ()VMS

رویکرد مدیریت سبز و نوآوریهای شرکت اورند پالستیک
در سراسر دنيا ،نقش وسايل نقليه در آلودگی محيط زيست در سه حوزه
مورد بررسی قرار میگيرد :نخست آلودگی ناشی از دودههای خروجی اگزوز
است .دومين منبع آلودگی وسايل نقليه ،انتشارات بخارات سوخت در هنگام
سوختگيری است .و سومين عامل آلودگی انتشار بنزين از طريق سيستم
سوخت يا به اصطالح نفوذپذيری است .حوزه تخصصی کار در شرکت اورند
پالستيک ،نگهداری و انتقال سوخت در خودرو است .آلودگی دود ،متأثر از

دستگاه آزمون شرايط آب و هوايي ()Climate

عملكرد موتور میباشد .در حوزه محيط زيست اهتمام شرکت حذف بخارات
بنزين در سيستم سوخترسانی و حين سوختگيری است.
از سال  1386مجموعهسازی باك در شرکت اورند پالستيک انجام
شده و در سال  1388توليد باك نيز آغاز گرديد .شروع توليد باك با رويكرد
جاریسازی استاندارد يورو  4بود .در واقع انعقاد قرارداد توليد مجموعه باك با
رويكرد تحقق استاندارد يورو  4از خريد تجهيزات آزمون ،قالبها ،ماشينآالت
ساخت و توليد همراه بوده است.
برای نخستين بار در کشور باك پليمری با قابليت پيادهسازی استانداردهای
يورو  6در شرکت اورند پالستيک در مرحله انتقال تكنولوژی بوده و به همراه
دانش فنی در حال برنامهريزی جهت توليد است .این در حالی است باک

پلیمری با استاندارد یورو  4در حال تولید بوده و قابلیت تولید باک
پلیمری با استاندارد یورو  5نیز به صورت کامل وجود دارد.

کاهش وزن باك و افزايش ظرفيت آن از مزايای باكهای پليمری است.
کاهش وزن بر کاهش مصرف سوخت و در نتيجه کاهش آلودگی تاثير دارد.
جمعبندی آنكه؛ به ازای هر  50کيلوگرم کاهش وزن خودرو دو درصد کاهش
مصرف سوخت و پنج گرم بر کيلومتر کاهش انتشار  CO2خواهيم داشت.
ميزان انتشار بنزين در يک باك تک اليه تقريبا  24گرم در روز است .يعنی
برای يک ميليون خودرو ميزان نفوذ بخارها از جداره به بيرون برای باك تک
اليه  12.514.000ليتر و با تغيير باك به شش اليه ميزان نفوذ بخار بنزين
 100.000ليتر میشود .بنابراين وقتی به سراغ استاندارد يورو  3يا يورو  4برويم
اساس ًا ديگر نمیتوان از باك تک اليه استفاده نمود.
يک نكته بسيار مهم در دنيا ،کاهش وزن خودرو میباشد که متاسفانه در
توليدات داخلی اهتمام ويژهای در اين زمينه وجود ندارد .به گفته مدير عامل
مزدا «االن دورهای است که ما باید برای کاهش هر گرم وزن خودرو بجنگیم».
مشخصه دوم حفظ سرمايههای ملی و زيست محيطی است که متعلق به
نسلهای آينده کشور است .شرکت اورند پالستيک با توسعة زيرساختهای
مهندسی و سرمايهگذاری جهت انتقال تكنولوژی از صنايع برتر دنيا و کسب
دانش بومی در کشور؛ توانسته است گامهای بلندی جهت نيل به اهداف
و برنامههای خود بردارد .انتخاب محصول توليدی بر اساس مشخصههای
محيط زيست ،ارتقای سطح کيفی عملكرد تجهيزات آزمايشگاهی ،به
روزرسانی فرايندهای توليد ،بومیسازی دانش مهندسی محصول ،ايجاد پل
ارتباطی با صنايع تراز اول دنيا جهت تامين برخی از مواد اوليه و ادوات مورد
نياز ،بخشی از اقدامات باارزشی است که اين شرکت در طول سالها تعهد و
تالش بی وقفه انجام داده است.
شرکت اورند پالستيک بر مبنای تغيير طرحی که روی محصوالت
ايرانخودرو داشته و بر اساس آن باك تکاليه به ششاليه و لولههای
الستيكی به پلیآميدی سه يا پنجاليه تغيير يافت ،جايزه مديريت سبز اروپا را
دريافت نموده است .در سال جاری نيز شرکت اورند پالستيک موفق به اخذ
اشتهار چهار ستاره در ارزيابی جايزه ملی کيفيت ايران برای محصول مجموعه
باك گرديده است.
در سال  2008تكنولوژی ساخت لولههای کروگيتور چند اليه وارد کشور
شد .اين لولههای کروگيتوری با مطالعات تطبيقی با خودروهای روز دنيا از
جمله پژو  308و خودروهای  BMWدر سيستم مسير بخارات جايگزين
الستيکها گرديدند .يعنی لولههای الستيكی به لولههای پلیآميدی سه

اليه کروگيتوری تغيير جنس يافت .اين ويژگی قابليت انعطافپذيری باال به
لولههای پلیآميدی میدهند و میتوانند هر شكلی را به خود بگيرند .طراحی
مسير ،جايگزينی و تعيين مواد و طراحی قطعات همه توسط شرکت اورند
پالستيک صورت گرفته است.
مزيت لولههای کروگيتوری نسبت به لولههای الستيكی يكی کاهش وزن
و ديگری بهبود ميزان نفوذپذيری است .به عنوان مثال؛ وزن يک لوله سوخت
پژو  405با وزن نوع الستيكی  193گرم در نوع کروگيتوری به ميزان 60
گرم کاهش يافته است .از منظر انتشار بخارات بنزين به محيط زيست يعنی
نفوذپذيری لوله الستيكی  18گرم بر متر در روز است اما هنگامی که به جای
آن از لوله پلی آميد سه اليه استفاده شود؛ ميزان نفوذپذيری به عدد 0/035
گرم بر متر در روز میرسد و در صورت استفاده از لوله پنج اليه ،اين عدد به
کمتر از  0/001گرم بر متر در روز خواهد رسيد .بنابراين در يک ميليون خودرو
ميزان نفوذ بنزين با لولههای الستيكی  9ميليون ليتر در سال خواهد بود .اما
اگر از لولههای سه اليه استفاده شود اين ميزان به  17هزار ليتر و در صورت
استفاده از لولة پنج اليه به  485ليترکاهش میيابد .اين آورده مهمی است
که هيچ يک از مردم آنرا به صورت ملموس و مستقيم نمیبينند .اين کاهش
بخارات بنزين هم باعث صرفهجويی اقتصادی است و هم کاهش آلودگی هوا
را سبب میشود.
در حوزة نوارهای آببندی نيز رويكرد شرکت ،توليد محصول سبز است .در
تكنولوژیهای قديمی توليد نوارهای آببندی الستيک  EPDMمورد استفاده
قرار میگيرد .تكنولوژی جديدی که در شرکتهای پيشروی دنيا استفاده
میشود جايگزينی  EPDMبا ( Elastomer Thermo Plastic ) TPE
میباشد .مزايای آن نخست اجتناب از آلودگی فرايند توليد الستيک و ديگری
قابليت بازيافت و برگشت به چرخه توليد است .شرکت اورند پالستيک در سال
 ،2011انتقال اين تكنولوژی را از اروپا انجام داد .از منظر کيفی نيز در مقايسه
با ساير الستيکها دارای يكنواختی کيفی باالتر میباشد.
با توجه به دامنه وسيع توانمندیها و دستاوردهای شرکت اورند پالستيک در
حوزههای آزمايشگاههای تخصصی و تجهيزات آزمون ،تحقيقات و توسعه،
طراحی ،ساخت و توليد در سيستمهای سوخترسانی ،که برای اولين بار و تنها
در شرکت اورند پالستيک به اين شكل موجود مورد بهرهبرداری قرار گرفته
است ،در نظر است در شمارههای متوالی به معرفی بخشهای مهمی از آنها
پرداخته شود.
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