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شرکت اورندپالستيک به عنوان بزرگترين زير مجموعه 
گروه رايزکو، در زمينه طراحی و تأمين قطعات پليمری 
نوارهای  اجزاء سيستم سوخت رسانی،  از جمله  خودرو 

Saab has a long and colorful history of individual 
thinking when it comes to engineering. From the 
company’s background in the aviation industry, to 

the snarling little two-stroke engines that captured racing 
trophies in the 1950s and 1960s, to today’s moose-dodging 
safety tests. For more than six decades, Saab has built up a 
loyal cadre of fans by always doing things differently from 
everyone else.

Yet after approximately two decades under the corporate 
umbrella of General Motors, Saab is newly independent 
once again. The Swedish carmaker is now tasked with 
forging ahead on its own, while reconnecting with 
traditional Saab buyers and making bonds with new 
customers. However, as Spyker’s motto goes ‘Nulla tenaci 
invia est via’: For the tenacious no road is impassable.

Highlighting the company’s history and stressing recent 
innovations were key ingredients of Saab’s corporate 
message during the recent launch of the 2011 9-5 luxury 
sedan. Speaking to the media at company headquarters in 
Trollhättan, Sweden, Victor Muller, Saab’s chairman, 
credited a “perfect storm” in the automotive industry that 
enabled his tiny Netherlands-based Spyker Cars outfit to 
purchase Saab from GM.

The deal was finalized at the last minute – and only after 
Saab was technically put into liquidation for a span of nearly 
two months. In the end, Spyker paid US$73 million for a 
company that Muller admits is “200 times” the size of 
Spyker. Since being founded in 2000, Spyker’s annual sales 
have rarely exceeded more than a couple of dozen of the 
brand’s outlandish-looking sports cars.

“This is an opportunity that is once in a lifetime,” says 
Muller, brimming with optimism despite the tough road 
ahead. Saab must once again deliver vehicles that capture 
the public’s imagination, if the company hopes for long-
term success. After all, it was a bout of ill-advised short-
term thinking that caused Saab to lose its luster in the latter 
half of its association with GM.

Badge-engineering, awkward attempts at entering the 
SUV market, and a lack of development of core models (like 

SAAB
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آب بندی و ساير قطعات تزريقی، اکسترودری در سال 1376 آغاز 
به فعاليت نمود. اين شرکت با دارا بودن تكنولوژي توليد لوله هاي 
و  تک اليه  پليمري  باك  پنج اليه،  و  سه اليه  تک اليه،  پليمري 
در  مونتاژی  و خطوط مجهز  تزريقی  مختلف  قطعات  شش اليه، 
سايت های مختلف توليدی، به عنوان بزرگترين توليد کننده مسير 
داخل  در  سواری  خودروهای  سوخت  انتقال  و  نگهداري  کامل 
باالی  به کيفيت  توجه  با  راستا،  در همين  فعال می باشد.  کشور 
مختلف  کشورهاي  به  صادرات  دارای  خود،  توليدی  محصوالت 

آسيايي و اروپايي مي باشد.
     اين شرکت در طول ساليان فعاليت خويش همواره در مسير 
با  مطابق  فني،  تخصص  و  مهارت ها  کسب  دانش،  گسترش 
رفاه  و  ايمني، سالمت  بهبود  در جهت  و  دنيا  روز  پيشرفت هاي 
جامعه و مشتريان نهائي خود گام برداشته و با اتكا به توانايي هاي 
خود در تحقيقات و نوآوري و با استفاده از تكنولوژي هاي نوين، 

نسبت توليد قطعات متنوع خودرو اقدام نموده است.
     شرکت اورند پالستيک با هدف "هديه آسمان آبی به همه 
ايرانيان"  همواره طراحی و توليدات محصوالت سبز و دوستدار 
اين  در  است.  داده  قرار  خود  اقدامات  سرلوحه  را  زيست  محيط 
بر  منطبق  و  دنيا  علمي  پيشرفت هاي  آخرين  با  مطابق  مسير، 
پروژه های  جهان،  روز  محيطي  زيست  و  ايمني  استانداردهاي 
نوآورانه ای از جمله طراحی و توليد قطعات سيستم سوخت رسانی 
و  يورو4  استانداردهای  با  منطبق  کشور  در  توليدی  خودروهای 
با  قطعات الستيكی  جايگزينی   ، يورو6  تا سطح  ارتقا  قابليت  با 
تخليه  سيستم  در  پالستيكی  سبک تر  و  بازيافت  قابل  قطعات 
بخارات و نوارهای آب بندی خودرو، طراحی و جايگزينی مخازن 
سوخت پليمری با مخازن فلزی و بسياری موارد ديگر اقدام نموده 
است و با توجه به نگاه ويژه به امر نوآوري و کيفيت محصوالت 
جامعه  براي  مطمئن  شريک  يک  عنوان  به  همواره  خدمات،  و 

صنعتی به خصوص صنعت خودروسازی مطرح بوده است.

هديه آسمان آبي به همه ايرانيان
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تاریخچه شرکت اورند پالستیک
لوله های  توليد  با  را  خود  فعاليت   1376 سال  در  اورندپالستيک  شرکت 
پليمری بوسيله تكنولوژی اکستروژن آغاز نمود. با کسب دانش و توسعة زير 
در سال 1382   COEX تكنولوژی  انتقال  به  موفق  تكنولوژی  ساخت های 
گرديد و پس از آن به عنوان تنها توليد کنندة لوله های پلی آميدی چند اليه در 
ايران دست يافت. در جهت تجاری سازی محصوالت تكنولوژی جديد نيازهای 
تحقيق و توسعه آشكار و در راستای دستيابی به اهداف استراتژيک سازمان، 
واحد R&D تشكيل گرديد. جهت تكميل فرايند تحقيق و توسعه و دريافت 
سيستم  تخصصی  آزمايشگاه  جديد،  محصول  پروژه های  عملكرد  از  بازخورد 
و  متمرکز طراحی  پروژه بصورت  مديريت  و همچنين سيستم  سوخت رسانی 
ايجاد گرديد. اين زيرساخت ها باعث شد تا در سال 1385 اين شرکت به دانش 
توليد پمپ های 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 حوزه های تحقيق و توسعه خود را به جهت 
توليد  بزرگترين  عنوان  به  دستيابی  و  سوخت رسانی  سيستم  زنجيره  تكميل 
کنندة آن در خاورميانه گسترش داد. بدين منظور با ترازيابی از بزرگترين توليد 
کنندگان سيستم سوخت رسانی در جهان، از سال 1387 تا کنون ساالنه يک 
تكنولوژی انتقال يافته و به تبع بومی سازی آن، ساالنه چهل تا پنجاه محصول 
و  داشته  سبز  رويكرد  غالبًا  تكنولوژی ها  اين  می رسد.  بهره برداری  به  جديد 
مخاطرات  کاهش  و  بوده  بازيافت  قابل  عملكرد،  و  ايمنی  افزايش  بر  عالوه 
زيست محيطی خودرو را به همراه داشته است. از نتايج اين اقدامات می توان 

به موارد ذيل اشاره نمود.
ISO9001 1382: دريافت گواهينامه

ISO/TS 16949 1384: دريافت گواهينامه
Q631000 1386: گواهينامه قطعات ايمنی

1388: اخذ گريد A شرکت ساپكو با آيتم طراحی 
1388: لوح و تنديس محصول برگزيده سال 88 از انجمن تحقيق و توسعه 

ايران
1390: گواهينامه و نشان E-Mark جهت توليد و صادرات باك بنزين به 

اروپا 
و  تحقيق  )انجمن   IRDA در جشنواره  برتر  توسعه  و  تحقيق  واحد   :1391

توسعه ايران(
 INQA 1391: اخذ گواهينامه اشتهار تک ستاره در ارزيابی جايزه ملی کيفيت

)دو پله صعود(
OHSAS 18001 و  ISO 14001 1391: اخذ گواهينامه

ISO 10015 1392: اخذ گواهينامه
 INQA 1392: اخذ گواهينامه اشتهار سه ستاره در ارزيابی جايزه ملی کيفيت

)دو پله صعود(
و  فّناوری  مديريت  انجمن  از  ستاره  تک  شايستگی  گواهينامه  اخذ   :1392

IRAMIT نوآوری ايران
1392: اخذ گواهينامه پروژه سبز مجموعه باك شش اليه از انجمن مديريت 

سبز اروپا 
کيفيت  ملی  جايزه  ارزيابی  در  ستاره  چهار  اشتهار  گواهينامه  اخذ   :1393

INQA )باالترين امتياز(
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واحد تحقیق و توسعه شرکت اورند پالستیک
واحد تحقيق و توسعه شرکت اورندپالستيک با بيش از 37 پرسنل متخصص 
ارتقای  و  دانشی  زيرساخت های  استانداردها،  محصوالت،  توسعه  راستای  در 
سطح کيفی محصوالت برای مشتريان، پروژه های تحقيق و توسعه را در دست 
تكنولوژی  انتقال  با  نوآوری  و  دانش  توليد  با  پروژه ها همراه  اين  دارد.  اقدام 
منجر به بومی سازی دانش فنی در کشور و منطقه می گردد. استقرار سيستم 
مديريت پروژه برای پروژه های تحقيق و توسعه، اهداف کيفی، زمان و هزينه 

را محقق نموده و ارزش افزوده برای مشتريان خلق می نمايد.  
      از اهداف کالن اين واحد، بهبود و خلق نوآوری در طراحی قطعات خودرو 
از جمله سيستم سوخت رسانی، انتقال سياالت و نوارهای آب بندی خودروهای 

داخل کشور به شرح زير است: 
• از 	 بومی سازی قطعات و مجموعه ها به منظور کاهش وابستگی به خارج 

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	
• دانش 	 و  تكنولوژی  ارتقای  با  فرايند  و  در محصول  سبز  فّناوری  رويكرد 

طراحی جهت تطابق با الزامات زيست محيطی و دستيابی به هوای پاك 
برای شهروندان

قابليت طراحی کل  اورند پالستيک،  از مزيت های رقابتی شرکت       يكی 
سيستم سوخت رسانی است. اين شرکت با فراهم آوری زيرساخت های مهندسی 
شامل مهندسين باتجربه، نرم افزارهای تخصصی، آخرين نسخة استانداردهای 
معتبر، آزمايشگاه و تجهيزات تخصصی آزمون؛ توانسته است همراه با صنايع 
خودروسازی کشور به صورت موازی با طراحی پلتفرم های جديد همگام باشد.

از آنجا که سيستم سوخت رسانی جزو قطعات ايمنی خودرو محسوب می شود؛ 
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 
به  فرايندها  خطاناپذيرسازی  دارد.  برعهده  را  محصول  و  فرايندها  بهبود  از 
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 
به حداقل  نهايی  فرايندها مشكالت کيفی محصول  و  ورودی های محصول 
ممكن رسيده است. اين کار با ايجاد ايستگاه های متوالی انجام شده و مطابق 
با طرح ريزی اوليه فرايندهای توليد )OPC( جزء 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.
خط  يک  که   )Canister( کنيستر  توليد  در  دنيا  روز  تكنولوژی  باالترين   
اتوماتيک توليد است در اختيار شرکت اورند پالستيک قرار دارد. فرايند، کاماًل 

خطا ناپذير است و کليه پارامترهای توليد تحت کنترل قرار دارند.  
     در فرايند توليد لوله های سوخت نيز، کنترل های ابعادی آنالين، ضخامت 
بصورت  هستند؛  محصول  ايمنی  پارامترهای  جز  که  را  لوله  خارجی  قطر  و 
برای کل سيستم سوخت رسانی  نشتی  آزمون های  انجام می دهند.  بالدرنگ 
و  مهم  تست  يک  عنوان  به  صددرصد  صورت  به  زيرمجموعه  قطعات  و 
روش  با  توليدی  رديابی محصوالت  و  شناسايی  است.  تعريف شده  ضروری 

سيستم های  از  استفاده  با  و   )Image Processing( تصويری  پردازش 
RFID )فناوری مبادله اطالعات بيسيم برای شناسايی انحصاری محصول( 
آخرين  از  اطالعات  زنجيره  يک   ،)RFID )تگهای  خط  پای  کنترل های  و 
وضعيت توليد و کيفيت محصوالت در اختيار مسئولين مربوطه قرار می دهد؛ 
تا بدين طريق شرايط خطاناپذيرسازی سيستم به طور کامل فراهم گردد. البته 
شرکت اورند پالستيک در راستای توسعه زيرساخت های توليدی خود بدنبال 
 RFID اجرايی کردن مكانيزم رديابی از انبار است تا قطعات توليدی با تگ

کنترل و در انبار نگهداری شوند.
     چشم انداز شرکت اورند پالستيک ارتقای جايگاه شرکت به عنوان بزرگترين 
توليد کننده سيستم سوخت رسانی در خاورميانه و يكی از شرکت های بزرگ 
جهان در اين زمينه می باشد، به گونه ای که از هر 50 خودروی توليدی جهان، 

سيستم سوخت رسانی 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: 

در هر سال تولید حداقل پنج محصول یا فرایند نوآورانه
     در راستای دستيابی به رضايت کليه ذی نفعان، 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 
حال  در  که  گونه ای  به  يافت  گسترش  شرکت،  توسعه  با  زمان  طول  در  و 
آزمون های سيستم  برای  آزمايشگاه کامل ترين مجموعه و مرجع  اين  حاضر 
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سوخت رسانی خودروهای کشور می باشد. ساير توانمندی ها در زمينة آزمون های 
اندازه گيری ابعادی، آزمون های آکوستيک و نويز، آزمون های شرايط محيطی و 

پيرسازی، آزمون های عمومی پليمر و.... موجود می باشد.
گواهينامة  اخذ  به  موفق   1390 سال  در  پالستيک  اورند  آزمايشگاه      
استاندارد ISO17025 از شرکت DAKKS  آلمان گرديده است. همچنين 
اين آزمايشگاه جزء آزمايشگاه های همكار موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی 

ايران، شرکت ايتراك، سازه گستر و گمرکات کشور می باشد.
     تجهيزات تست کنونی در شرکت اورند پالستيک قابليت انجام آزمون ها 
البته  که  را   Partition Zero Emission Value(PZEV( برای سطح 
باالترين سطح استاندارد جهانی است؛ دارا می باشد. به عنوان نمونه، تجهيزات 
را  سوخت رسانی  سيستم  آزمون های  انجام  قابليت    Mini-Shed تست 
طبق استانداردهای اپا، کاربی و يورو دارد. اين آزمون از منظر ارزيابی ميزان 
آاليندگِی سيستم سوخت رسانی از اهميت بسيار زيادی برخوردار است. عالوه 
به صورت صد درصد در خطوط  آزمون های عملكردی قطعات که  انجام  بر 
توليد مستقر می باشند؛ آزمون های عملكردی رگوالتور، تست پله های اهمی، 
آزمون های نشتی پمپ بنزين و آزمون های مشخصه عملكردی کنيستر )شامل 
آزمون های مشخصه دبی ـ فشار( نيز به صورت کامل در خطوط توليد وجود 
دارند. يكی از مزيت های بزرگ شرکت اورندپالستيک وجود آزمايشگاهی است 
که کليه آزمون های آنالين در خطوط توليد و کنترل های حين توليد را ميسر 
دنيا  روز  به  و  اروپايی  معتبر  شرکت های  از  کنترلی  تجهيزات  اين  می سازد. 

منتقل شده است. 
انجام  قابليت  پالستيک،  اورند  آزمايشگاه  آزمون  تجهيزات  به  توجه  با      

95% تست های سيستم سوخت رسانی از درب باك تا ريل سوخت و قطعات 
زيرمجموعه مثل فيلتر، کنيستر، پمپ بنزين، در شرکت اورندپالستيک وجود 
تنها  و  ميشود  انجام   Verification آزمونهای  کل  بهتر  عبارت  به  دارد. 

برخی از آزمونهای مربوط به Validation برونسپاری ميشود.

ادارة  از سوی  انجام آزمون های پمپ بنزين  در کشور تنها شرکتی که برای 
يعنی  می باشد.  پالستيک  اورند  است، شرکت  تاييد صالحيت شده  استاندارد 
تست های کامل مجموعة پمپ بنزين مطابق با استاندارد ملی ايران را فقط 
آزمايشگاه اورند پالستيک می تواند انجام دهد. در بسياری از زمينه های ديگر 
حوزه های  تمام  در  بنابراين  است.  اينگونه  نيز  بنزين  فيلتر  و  کنيستر  مانند 
عملكردی، شرکت اورند پالستيک، آزمايشگاه همكار اداره استاندارد می باشد. 
آزمون های اسلد )Sled Test( اساسًا در هيچ يک از دستورالعمل های 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 می باشد. آزمون های 
مينی ِشد )Mini Shed( و نفوذپذيری نيز تنها توسط شرکت اورند پالستيک 
موضوع  اين  به  تفصيل  به  آتی  شماره های  )در  است.  انجام  قابل  ايران  در 

پرداخته خواهد شد.(

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

)VMS( دستگاه اندازه گيري ويديوي)Climate( دستگاه آزمون شرايط آب و هوايي

عملكرد موتور می باشد. در حوزه محيط زيست اهتمام شرکت حذف بخارات 
بنزين در سيستم سوخت رسانی و حين سوخت گيری است.

انجام  پالستيک  اورند  شرکت  در  باك  مجموعه سازی   1386 سال  از       
 شده و در سال 1388 توليد باك نيز آغاز گرديد. شروع توليد باك با رويكرد 
جاری سازی استاندارد يورو 4 بود. در واقع انعقاد قرارداد توليد مجموعه باك با 
رويكرد تحقق استاندارد يورو 4 از خريد تجهيزات آزمون، قالب ها، ماشين آالت 

ساخت و توليد همراه بوده است.
     برای نخستين بار در کشور باك پليمری با قابليت پياده سازی استانداردهای 
يورو 6 در شرکت اورند پالستيک در مرحله انتقال تكنولوژی بوده و به همراه 
دانش فنی در حال برنامه ريزی جهت توليد است. این در حالی است باک 
باک  تولید  قابلیت  و  بوده  تولید  حال  در   4 یورو  استاندارد  با  پلیمری 

پلیمری با استاندارد یورو 5 نیز به صورت کامل وجود دارد. 
است.  پليمری  باك های  مزايای  از  آن  ظرفيت  افزايش  و  باك  وزن  کاهش 
کاهش وزن بر کاهش مصرف سوخت و در نتيجه کاهش آلودگی تاثير دارد. 
جمع بندی آنكه؛ به ازای هر 50 کيلوگرم کاهش وزن خودرو دو درصد کاهش 
مصرف سوخت و پنج گرم بر کيلومتر کاهش انتشار CO2 خواهيم داشت. 
ميزان انتشار بنزين در يک باك تک اليه تقريبا 24 گرم در روز است. يعنی 
برای يک ميليون خودرو ميزان نفوذ بخارها از جداره به بيرون برای باك تک 
اليه 12.514.000 ليتر و با تغيير باك به شش اليه ميزان نفوذ بخار بنزين 
100.000 ليتر می شود. بنابراين وقتی به سراغ استاندارد يورو 3 يا يورو 4 برويم 

اساسًا ديگر نمی توان از باك تک اليه استفاده نمود. 
در  متاسفانه  که  می باشد  خودرو  وزن  کاهش  دنيا،  در  مهم  بسيار  نكته  يک 
توليدات داخلی اهتمام ويژه ای 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 سرمايه های ملی و زيست محيطی است که متعلق به 
نسل های آينده کشور است. شرکت اورند پالستيک با توسعة زيرساخت های 
مهندسی و سرمايه گذاری جهت انتقال تكنولوژی از صنايع برتر دنيا و کسب 
اهداف  به  نيل  جهت  بلندی  گام های  است  توانسته  کشور؛  در  بومی  دانش 
مشخصه های  اساس  بر  توليدی  محصول  انتخاب  بردارد.  خود  برنامه های  و 
به  آزمايشگاهی،  تجهيزات  عملكرد  کيفی  سطح  ارتقای  زيست،  محيط 
ايجاد پل  دانش مهندسی محصول،  بومی سازی  توليد،  فرايندهای  روزرسانی 
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.
محصوالت  روی  که  طرحی  تغيير  مبنای  بر  پالستيک  اورند  شرکت       
لوله های  و  شش اليه  به  تک اليه  باك  آن  اساس  بر  و  داشته  ايران خودرو 
الستيكی به پلی آميدی سه يا پنج اليه 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 2008 تكنولوژی ساخت لوله های کروگيتور چند اليه وارد کشور 
از  دنيا  روز  با خودروهای  تطبيقی  با مطالعات  لوله های کروگيتوری  اين  شد. 
جايگزين  بخارات  مسير  سيستم  در   BMW خودروهای  و   308 پژو  جمله 
سه  پلی آميدی  لوله های  به  الستيكی  لوله های  يعنی  گرديدند.  الستيک ها 

اليه کروگيتوری تغيير جنس يافت. اين ويژگی قابليت انعطاف پذيری باال به 
لوله های پلی آميدی می دهند و می توانند هر شكلی را به خود بگيرند. طراحی 
اورند  شرکت  توسط  همه  قطعات  طراحی  و  مواد  تعيين  و  جايگزينی  مسير، 

پالستيک صورت گرفته است. 
     مزيت لوله های کروگيتوری نسبت به لوله های الستيكی يكی کاهش وزن 
و ديگری بهبود ميزان نفوذپذيری است. به عنوان مثال؛ وزن يک لوله سوخت 
ميزان 60  به  نوع کروگيتوری  در  نوع الستيكی 193 گرم  با وزن  پژو 405 
گرم کاهش يافته است. از منظر انتشار بخارات بنزين به محيط زيست يعنی 
نفوذپذيری لوله الستيكی 18 گرم 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 می رسد و در صورت استفاده از لوله پنج اليه، اين عدد به 
کمتر از 0/001 گرم بر متر در روز خواهد رسيد. بنابراين در يک ميليون خودرو 
ميزان نفوذ بنزين با لوله های الستيكی 9 ميليون ليتر در سال خواهد بود. اما 
اگر از لوله های سه اليه استفاده شود اين ميزان به 17 هزار ليتر و در صورت 
استفاده از لولة پنج اليه  به  485 ليترکاهش می يابد. اين آورده مهمی است 
که هيچ يک از مردم آنرا به صورت ملموس و مستقيم نمی بينند. اين کاهش 
بخارات بنزين هم باعث صرفه جويی اقتصادی است و هم کاهش آلودگی هوا 

را سبب می شود. 
در حوزة نوارهای آب بندی نيز رويكرد شرکت، توليد محصول سبز است. در 
تكنولوژی های قديمی توليد نوارهای آببندی الستيک EPDM مورد استفاده 
استفاده  دنيا  پيشروی  شرکت های  در  که  جديدی  تكنولوژی  می گيرد.  قرار 
 Elastomer Thermo  Plastic  ) TPE ( با EPDM می شود جايگزينی
می باشد. مزايای آن نخست اجتناب از آلودگی فرايند توليد الستيک و ديگری 
قابليت بازيافت و برگشت به چرخه توليد است. شرکت اورند پالستيک در سال 
2011، انتقال اين تكنولوژی را از اروپا انجام داد. از منظر کيفی نيز در مقايسه 

با ساير الستيک ها دارای يكنواختی کيفی باالتر می باشد. 
با توجه به دامنه وسيع توانمندی ها و دستاوردهای شرکت اورند پالستيک در 
توسعه،  و  تحقيقات  آزمون،  تجهيزات  و  تخصصی  آزمايشگاه های  حوزه های 
طراحی، ساخت و توليد در سيستم های سوخت رسانی، که برای اولين بار و تنها 
در شرکت اورند پالستيک به اين شكل موجود مورد بهره برداری قرار گرفته 
است، در نظر است در شماره های متوالی به معرفی بخش های مهمی از آنها 

پرداخته شود.
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سوخت رسانی خودروهای کشور می باشد. ساير توانمندی ها در زمينة آزمون های 
اندازه گيری ابعادی، آزمون های آکوستيک و نويز، آزمون های شرايط محيطی و 

پيرسازی، آزمون های عمومی پليمر و.... موجود می باشد.
گواهينامة  اخذ  به  موفق   1390 سال  در  پالستيک  اورند  آزمايشگاه      
استاندارد ISO17025 از شرکت DAKKS  آلمان گرديده است. همچنين 
اين آزمايشگاه جزء آزمايشگاه های همكار موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی 

ايران، شرکت ايتراك، سازه گستر و گمرکات کشور می باشد.
     تجهيزات تست کنونی در شرکت اورند پالستيک قابليت انجام آزمون ها 
البته  که  را   Partition Zero Emission Value(PZEV( برای سطح 
باالترين سطح استاندارد جهانی است؛ دارا می باشد. به عنوان نمونه، تجهيزات 
را  سوخت رسانی  سيستم  آزمون های  انجام  قابليت    Mini-Shed تست 
طبق استانداردهای اپا، کاربی و يورو دارد. اين آزمون از منظر ارزيابی ميزان 
آاليندگِی سيستم سوخت رسانی از اهميت بسيار زيادی برخوردار است. عالوه 
به صورت صد درصد در خطوط  آزمون های عملكردی قطعات که  انجام  بر 
توليد مستقر می باشند؛ آزمون های عملكردی رگوالتور، تست پله های اهمی، 
آزمون های نشتی پمپ بنزين و آزمون های مشخصه عملكردی کنيستر )شامل 
آزمون های مشخصه دبی ـ فشار( نيز به صورت کامل در خطوط توليد وجود 
دارند. يكی از مزيت های بزرگ شرکت اورندپالستيک وجود آزمايشگاهی است 
که کليه آزمون های آنالين در خطوط توليد و کنترل های حين توليد را ميسر 
دنيا  روز  به  و  اروپايی  معتبر  شرکت های  از  کنترلی  تجهيزات  اين  می سازد. 

منتقل شده است. 
انجام  قابليت  پالستيک،  اورند  آزمايشگاه  آزمون  تجهيزات  به  توجه  با      

95% تست های سيستم سوخت رسانی از درب باك تا ريل سوخت و قطعات 
زيرمجموعه مثل فيلتر، کنيستر، پمپ بنزين، در شرکت اورندپالستيک وجود 
تنها  و  ميشود  انجام   Verification آزمونهای  کل  بهتر  عبارت  به  دارد. 

برخی از آزمونهای مربوط به Validation برونسپاری ميشود.

ادارة  از سوی  انجام آزمون های پمپ بنزين  در کشور تنها شرکتی که برای 
يعنی  می باشد.  پالستيک  اورند  است، شرکت  تاييد صالحيت شده  استاندارد 
تست های کامل مجموعة پمپ بنزين مطابق با استاندارد ملی ايران را فقط 
آزمايشگاه اورند پالستيک می تواند انجام دهد. در بسياری از زمينه های ديگر 
حوزه های  تمام  در  بنابراين  است.  اينگونه  نيز  بنزين  فيلتر  و  کنيستر  مانند 
عملكردی، شرکت اورند پالستيک، آزمايشگاه همكار اداره استاندارد می باشد. 
آزمون های اسلد )Sled Test( اساسًا در هيچ يک از دستورالعمل های 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 می باشد. آزمون های 
مينی ِشد )Mini Shed( و نفوذپذيری نيز تنها توسط شرکت اورند پالستيک 
موضوع  اين  به  تفصيل  به  آتی  شماره های  )در  است.  انجام  قابل  ايران  در 

پرداخته خواهد شد.(

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

)VMS( دستگاه اندازه گيري ويديوي)Climate( دستگاه آزمون شرايط آب و هوايي

عملكرد موتور می باشد. در حوزه محيط زيست اهتمام شرکت حذف بخارات 
بنزين در سيستم سوخت رسانی و حين سوخت گيری است.

انجام  پالستيک  اورند  شرکت  در  باك  مجموعه سازی   1386 سال  از       
 شده و در سال 1388 توليد باك نيز آغاز گرديد. شروع توليد باك با رويكرد 
جاری سازی استاندارد يورو 4 بود. در واقع انعقاد قرارداد توليد مجموعه باك با 
رويكرد تحقق استاندارد يورو 4 از خريد تجهيزات آزمون، قالب ها، ماشين آالت 

ساخت و توليد همراه بوده است.
     برای نخستين بار در کشور باك پليمری با قابليت پياده سازی استانداردهای 
يورو 6 در شرکت اورند پالستيک در مرحله انتقال تكنولوژی بوده و به همراه 
دانش فنی در حال برنامه ريزی جهت توليد است. این در حالی است باک 
باک  تولید  قابلیت  و  بوده  تولید  حال  در   4 یورو  استاندارد  با  پلیمری 

پلیمری با استاندارد یورو 5 نیز به صورت کامل وجود دارد. 
است.  پليمری  باك های  مزايای  از  آن  ظرفيت  افزايش  و  باك  وزن  کاهش 
کاهش وزن بر کاهش مصرف سوخت و در نتيجه کاهش آلودگی تاثير دارد. 
جمع بندی آنكه؛ به ازای هر 50 کيلوگرم کاهش وزن خودرو دو درصد کاهش 
مصرف سوخت و پنج گرم بر کيلومتر کاهش انتشار CO2 خواهيم داشت. 
ميزان انتشار بنزين در يک باك تک اليه تقريبا 24 گرم در روز است. يعنی 
برای يک ميليون خودرو ميزان نفوذ بخارها از جداره به بيرون برای باك تک 
اليه 12.514.000 ليتر و با تغيير باك به شش اليه ميزان نفوذ بخار بنزين 
100.000 ليتر می شود. بنابراين وقتی به سراغ استاندارد يورو 3 يا يورو 4 برويم 

اساسًا ديگر نمی توان از باك تک اليه استفاده نمود. 
در  متاسفانه  که  می باشد  خودرو  وزن  کاهش  دنيا،  در  مهم  بسيار  نكته  يک 
توليدات داخلی اهتمام ويژه ای 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 سرمايه های ملی و زيست محيطی است که متعلق به 
نسل های آينده کشور است. شرکت اورند پالستيک با توسعة زيرساخت های 
مهندسی و سرمايه گذاری جهت انتقال تكنولوژی از صنايع برتر دنيا و کسب 
اهداف  به  نيل  جهت  بلندی  گام های  است  توانسته  کشور؛  در  بومی  دانش 
مشخصه های  اساس  بر  توليدی  محصول  انتخاب  بردارد.  خود  برنامه های  و 
به  آزمايشگاهی،  تجهيزات  عملكرد  کيفی  سطح  ارتقای  زيست،  محيط 
ايجاد پل  دانش مهندسی محصول،  بومی سازی  توليد،  فرايندهای  روزرسانی 
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.
محصوالت  روی  که  طرحی  تغيير  مبنای  بر  پالستيک  اورند  شرکت       
لوله های  و  شش اليه  به  تک اليه  باك  آن  اساس  بر  و  داشته  ايران خودرو 
الستيكی به پلی آميدی سه يا پنج اليه 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 2008 تكنولوژی ساخت لوله های کروگيتور چند اليه وارد کشور 
از  دنيا  روز  با خودروهای  تطبيقی  با مطالعات  لوله های کروگيتوری  اين  شد. 
جايگزين  بخارات  مسير  سيستم  در   BMW خودروهای  و   308 پژو  جمله 
سه  پلی آميدی  لوله های  به  الستيكی  لوله های  يعنی  گرديدند.  الستيک ها 

اليه کروگيتوری تغيير جنس يافت. اين ويژگی قابليت انعطاف پذيری باال به 
لوله های پلی آميدی می دهند و می توانند هر شكلی را به خود بگيرند. طراحی 
اورند  شرکت  توسط  همه  قطعات  طراحی  و  مواد  تعيين  و  جايگزينی  مسير، 

پالستيک صورت گرفته است. 
     مزيت لوله های کروگيتوری نسبت به لوله های الستيكی يكی کاهش وزن 
و ديگری بهبود ميزان نفوذپذيری است. به عنوان مثال؛ وزن يک لوله سوخت 
ميزان 60  به  نوع کروگيتوری  در  نوع الستيكی 193 گرم  با وزن  پژو 405 
گرم کاهش يافته است. از منظر انتشار بخارات بنزين به محيط زيست يعنی 
نفوذپذيری لوله الستيكی 18 گرم 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 می رسد و در صورت استفاده از لوله پنج اليه، اين عدد به 
کمتر از 0/001 گرم بر متر در روز خواهد رسيد. بنابراين در يک ميليون خودرو 
ميزان نفوذ بنزين با لوله های الستيكی 9 ميليون ليتر در سال خواهد بود. اما 
اگر از لوله های سه اليه استفاده شود اين ميزان به 17 هزار ليتر و در صورت 
استفاده از لولة پنج اليه  به  485 ليترکاهش می يابد. اين آورده مهمی است 
که هيچ يک از مردم آنرا به صورت ملموس و مستقيم نمی بينند. اين کاهش 
بخارات بنزين هم باعث صرفه جويی اقتصادی است و هم کاهش آلودگی هوا 

را سبب می شود. 
در حوزة نوارهای آب بندی نيز رويكرد شرکت، توليد محصول سبز است. در 
تكنولوژی های قديمی توليد نوارهای آببندی الستيک EPDM مورد استفاده 
استفاده  دنيا  پيشروی  شرکت های  در  که  جديدی  تكنولوژی  می گيرد.  قرار 
 Elastomer Thermo  Plastic  ) TPE ( با EPDM می شود جايگزينی
می باشد. مزايای آن نخست اجتناب از آلودگی فرايند توليد الستيک و ديگری 
قابليت بازيافت و برگشت به چرخه توليد است. شرکت اورند پالستيک در سال 
2011، انتقال اين تكنولوژی را از اروپا انجام داد. از منظر کيفی نيز در مقايسه 

با ساير الستيک ها دارای يكنواختی کيفی باالتر می باشد. 
با توجه به دامنه وسيع توانمندی ها و دستاوردهای شرکت اورند پالستيک در 
توسعه،  و  تحقيقات  آزمون،  تجهيزات  و  تخصصی  آزمايشگاه های  حوزه های 
طراحی، ساخت و توليد در سيستم های سوخت رسانی، که برای اولين بار و تنها 
در شرکت اورند پالستيک به اين شكل موجود مورد بهره برداری قرار گرفته 
است، در نظر است در شماره های متوالی به معرفی بخش های مهمی از آنها 

پرداخته شود.
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