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شناسایی پارامترهای مؤثر میزان انتشار صوت در فرآیند ماشینکاری چوب با رویکرد ارگونومیک

چکیده
آلودگی صوتی یکی از مهمترین عوامل فیزیکی زیانآور در محیطهای کاری در
کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه محسوب میشود .در این مطالعه به بررسی
اندازهگیری میزان انتشار صوت در فرآیند برشکاری چوبهای بومی ایران و ارزیابی
ارگونومیکی استفاده از گوشی محافظ پرداختهشده است .از سه گونه چوبی توسکا،
چنار و ممرز با رطوبت تعادل  12درصد و ماشین برشکاری دورکن فلدر جهت
ارزیابی سطح آلودگی صوت در فرایند ماشینکاری استفاده شد .همچنین ،جهت
ارزیابی صدا از دستگاه صوتسنج دیجیتالی مدل بنتک ( )GM1356در فرآیند برش
استفاده شد .نتایج نشان داد با افزایش وزن مخصوص چوب میزان انتشار صدا
افزایش یافته است که بیشترین فرکانس صدا در چوب ممرز مشاهده شد .نتایج
حاصله نشان داد بهطورکلی با افزایش پارامترهایی نظیر ،تعداد دوران تیغه ،شکاف
برش ،قطر تیغه ،سرعت تغذیه ،استفاده از تیغه برش خطزن و افزایش طول عمر
کارکرد تیغه اره ،میزان انتشار صوت افزایش مییابد .استفاده از تیغه اره با تعداد
دندانه بیشتر ،تیغه اره دارای شکاف انبساط و استفاده از گونیا در فرآیند برشکاری
چوب باعث کاهش انتشار صوت شد .همچنین ،نتایج نشان داد ،استفاده از گوشی
محافظ در آلودگی صوتی بسیار مفید بوده و میزان انتشار صوت را تا  38دسیبل
کاهش میدهد .بر اساس یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که میزان
تغییرات دانسیته چوب در گونههای بومی ایران از فاکتورهای اساسی در میزان انتشار
صوت بوده و استفاده از گوشی محافظ باعث کاهش آسیبهای احتمالی ناشی از
آلودگی صوتی در فرایند برشکاری میگردد.
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مقدمه
با گسترش واحدهاي صنعتي و خدماتي ،توليد
محصوالت جديد و متنوع گسترشيافته است و اين رشد
تکنولوژي باعث ارتقاء سطح كيفي زندگي و بهرهگيري هر
چه بيشتر مردم از فنآوريهاي نوين شده است .بنابراين
در انجام فعاليتهايي كه در قالب صنعت ميگنجد عوامل
زيانآوري زيادي وجود دارد كه سالمت كاربران را تهديد

ميكند و باعث ايجاد انواع بيمارهاي شغلي ميشود.
بيماريهاي شغلي به آن دسته از ناخوشيها و بيماري-
هايي گفته ميشود كه به علت شغل و حرفهاي خاص و در
جريان انجام فعاليتهاي شغلي بروز ميكند .ازجمله
بيماريهاي شغلي كه در كارخانههاي چوببري و توليد
مبلمان رخ ميدهد شامل :بيماريهاي اسکلتي -عضالني،
بيماريهاي پوستي ،ريوي و تنفسي و ناشنوايي ناشي از
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سروصدا در محيط كارگاه و كارخانه ميباشد [ .]1آلودگي
صدا يکي از مهمترين عوامل فيزيکي زيانآور در
محيطهاي كاري در كشورهاي توسعهيافته و درحالتوسعه
محسوب ميشود [ .]2ازلحاظ فيزيکي ،ايجاد انتشار صوت
از طريق مجموعههايي از ارتعاشات پيچيده ،نامنظم و يک
لرزش مکانيکي كه بهصورت امواج صوتي در يک محيط
االستيک (غالبا هوا و حتي مايعات و جامدات) منتشر مي-
شود .ميزان استاندارد انتشار صوت كه باعث آسيب به

انسان نشود و ميتوان غير مضر باشد ميان صفر و 35
دسيبل ميباشد [ .]3ولي در شرايط كاري حد استاندارد
 77دسيبل و كمتر از آن ميباشد و طبق استاندارد وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي كد OEL-NV-9505
(راهنماي صدا و ارتعاش در محيط كار) ميزان حد مجاز و
استاندارد مواجه شغلي با صدا در جدول  1نشان دادهشده
است.

جدول  - 1میزان حد مجاز و استاندارد صوت
حد مجاز تراز معادل فشار صوت

حد مراقبت (اقدام) تراز معادل فشار

)**SPL-TWA dB(A

)**SPL-TWA dB(A

 24ساعت

80

77

 16ساعت

82

79

 8ساعت

85

82

 4ساعت

88

85

 2ساعت

91

88

 1ساعت

94

91

 30دقيقه

97

94

 15دقيقه

100

97

 7/5دقيقه

103

100

مدت مواجهه در روز

مطالعات مختلفي در جهان در خصوص انتشار صوت
در صنايع مختلف ازجمله كارخانههاي صنايع چوب و
مبلمان صورت پذيرفته است كه نشاندهنده اهميت اين
موضوع ميباشد .ايجاد صدا در كارخانههاي چوببري به
فاكتورهاي زيادي وابسته است كه ميتوان آنها را
بهطوركلي به نوع چوب و گونه چوبي ،نوع ماشين برش-
كاري و تنظيمات فرآيند برشكاري عنوان نمود [ 4و .]5
تحقيقات  Samirو همکاران ( )2013نشان داد درنتيجه
استفاده از ماشينآالت با سرعتباالي توليد در صنعت
مبلمان ميزان آلودگي صوتي افزايش يافته است و سه
منبع اصلي صدا در ارتباط با ماشينآالت صنعت مبلمان
عنوان نموده است كه شامل :الف -افزايش ارتعاشات صدا
در فرآيند ماشينكاري قطعه بزرگتر با تيغههاي بزرگ و
ايجاد لرزشهاي قوي ،ب -توليد صداي آيروديناميکي
گردش هواي ايجادشده در اثر چرخش تيغهها و ابزار
برشكاري ج -استفاده از سيستمهاي حملونقل وسيعتر و
بهكارگيري از سيستمهاي تهويه و مکش گردوخاک در
كارخانههاي مدرن .نوع دستگاه ،نحوه استفاده و سرويس

نگهداري قطعات ماشين در ايجاد و توليد صدا بسيار
اهميت دارد .بررسي  Takو همکاران ( )2009نشان داد
ميزان لرزش تيغه و آلودگي صوتي تحت تأثير وضعيت نوع
تيغه ،تنظيمات شافت اصلي دستگاه ،سيستم روغنكاري،
ميزان سرعت تيغه و سيستم مکنده گردوخاک مؤثر مي-
باشد [ 6و  .]7نوع تيغه مورداستفاده و مشخصات تيغههاي
برش در نوع انتشار صوت ماشينهاي در فرآيند برشكاري
بسيار مهم و بااهميت ميباشد .طبق مطالعات Owoyemi
و همکاران ( )2017تغييرات وضعيت تيغه ،سرعت برش،
زاويه حمله دندانه تيغهها و مکانيسم خروج پوشال و
خاکاره از چوب توسط تيغه تا حدود  10دسيبل ميزان
صوت را تغيير ميدهد .همچنين تحقيقات آنها نشان داد،
درصورتيكه از تيغههايي با ارتفاع دندانه بيشتر استفاده
شود ميزان انتشار صوت تا  5دسيبل افزايش مييابد [.]8
در كارگاهها و كارخانههاي توليد مبلمان اپراتور دستگاه
مجبور است در نزديکي ماشينآالت حضور داشته باشد و
عمليات برشكاري ،سوراخكاري ،رندهكاري و غيره را انجام
دهد كه اين نزديکي كارگران به ماشينآالت طبق بررسي
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 Guarnacciaو همکاران ( )2014باعث آسيبديدگي
دستگاه شنوايي ميشود و بر سيستم گردش خون قلب يا
سيستم عصبي تأثير ميگذارد [ .]9مطالعاتي Eleftherou
( )2002و  Olaosunو همکاران ( )2009در حوزه ارزيابي
سطح انتشار سروصدا در كارگاه و آزمايشگاه صنايع چوب
نشان داد ميزان انتشار صوت در حدود  90دسيبل مي-
باشد و حضور مستمر افراد در آن محيط باعث اختالل بر
شنوايي آنها ميشود [ 10و  .]12همچنين از سوي ديگر
نتايج آنها نشان داد ميزان فاصله از ماشينهاي برش و
تجهيزات دستگاه بر ميزان گسترش اين انتشار صوت مؤثر
ميباشد .اكثر ماشينآالت حوزه مبلمان و نجاري ايجاد
سروصدا ايجاد مينمايند و نياز است كه كارفرمايان نهتنها
اقدامات كنترل پيشگيرانه و محافظتي را براي كارمندان و
اپراتوران خود در نظر بگيرند تا اثرات مضر اين سطح صدا
را كاهش دهند ،بلکه برنامههاي كنترل شنوايي و ارزيابي
پيوسته صورت پذيرد تا عالوه بر شناسايي نقاط خطر
كارگاه و دستگاههاي آسيبزا ،به پردازش داليل و ارائه
راهکارهاي محافظتي و ايمني مناسب اقدام نمايند [ 12و
 .]13با تغيير سبک زندگي در ايران و گسترش مصرف
مبلمان در كشور از يکسو و از سوي ديگر استفاده از
دستگاههاي مدرن در كارگاهها و كارخانههاي صنعت چوب
و مبلمان باعث آن شده است كه اپراتورها و كارگران
زيادي مشغول كار با اين دستگاهها باشند [ 14و .]15
متأسفانه با عملکرد ضعيف و عدم آگاهي برخي كارفرمايان
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و مهم نبودن برخي مسائل شغلي كارگران و همچنين،
نبود علوم و اطالعات علمي كافي در اين حوزه باعث شده
است اين آسيبهاي شغلي در حوزه شنوايي در صنعت
مبلمان افزايش يابد كه امروزه تعداد بسيار بااليي از افراد
شاغل در ايران دچار آن ميباشد و ميتوان گفت هنوز جزء
بيماريهاي خاموش تا امروز بهحساب ميآيد و نيازمند
تحقيقات و اطالعرساني بيشتر ميباشد [ .]16بنابراين در
اين پژوهش پارامترهاي مؤثر انتشار صوت در فرآيند
ماشينكاري چوب با رويکرد ارگونوميک موردبررسي
قرارگرفته است.

مواد و روشها
نمونه چوبی
در اين تحقيق از سه گونه چوبي توسکا (
 ،)subcordataچنار ( )Platanus oriantalisو ممرز
( )Carpinus betulusبا سه دانسيته در رطوبت تعادل 12
درصد به ترتيب  0/61 ،0/5و ( 0/7گرم بر سانتيمتر
مربع) استفاده شد .از الوارهاي چوبي نيمهخشک (رطوبت
 30درصد) نمونههاي چوبي در ابعاد  20×10×2سانتيمتر
(ضخامت×عرض×طول) تهيه شد و سپس جهت رسيدن به
رطوبت  12درصد به مدت  1ماه در اتاق كليما قرار داده
شد (شکل .)1

شکل  -1تصویر شماتیک نمونه چوبی

Alnus
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وندا استفاده شد و تصوير و مشخصات دستگاه در جدول 2
نشان دادهشده است.

فرایند ماشینکاری
در اين مطالعه از دستگاه برشكاري دوركن فلدر
 FELDERمدل  K 940 Sموجود در شركت توليد مبلمان

جدول  -2مشخصات و تصویر ماشین دورکن فلدر  FELDERمدل K 940 S

ردیف

مشخصات دستگاه

1

قابليت نصب تيغ اره با قطر حداكثر  400ميليمتر

2

قدرت موتور  7/5اسب بخار و تعداد دور تا  5500دور بر دقيقه

3

قدرت موتور خط زن  1اسب بخار و  9000دور بر دقيقه

4

قابليت تنظيمات سرعت ،ارتفاع و زاويه تيغ اره ،ارتفاع خط زن

5

داراي گونياي تلسکوپي با حداكثر طول  3200ميليمتر

6

گونياي پشت اره اين دستگاه داراي  1250ميليمتر كورس حركتي

در جدول با ستاره مشخصشدهاند .در اين مطالعه از تيغه-
هاي برش مارک استارک سري كالسيک در مشخصات زير
استفاده شد.

جهت ارزيابي پارامترهاي انتشار صوت در ماشين
دوركن از تيمارهاي و شرايط مختلف تيغه و فرايند برش
كه در جدول 3نشان دادهشده است استفاده شد .متغير
اصلي در فرايند اندازهگيري در دانسيتههاي چوبي مختلف

جدول  -3تیمارهای آزمون
ردیف

مشخصات دستگاه

مشخصات دستگاه

ردیف

 24عدد
1

تعداد دندانه اره

2

قطر تيغه

3

شکاف برش

4

تيغه خط زن

5

زاويه تيغه

 60عدد *

 1متر بر دقيقه
6

سرعت تغذيه

 96عدد
 30سانتيمتر
 35سانتيمتر *
 40سانتيمتر
 2/8ميليمتر
 3/2ميليمتر *
بدون خط زن

 3متر بر دقيقه
7

گونيا

8

عمر كاركرد تيغه

9

شکاف انبساط

همراه خط زن *
عمودي (* )°90
45°

صوت سنجی

 2متر بر دقيقه *
بدون گونيا
همراه گونيا *
نو و تيز *
 240ساعت كاركرده
دارد *
ندارد
 3500دور بر دقيقه

10

تعداد دوران تيغه

 4500دور بر دقيقه *
 5500دور بر دقيقه

گوشي محافظ از ميکروفون YIN WEIمدل
استفاده شد .براي اين مهم پس از اتصال ميکروفون به
دستگاه صوتسنج ،ميکروفون در داخل گوشي محافظ قرار
گرفت و پس از قرارگيري بر روي سر كاربر ميزان سنجش
صوت ارزيابي گرديد .در تصوير  2نمايي از دستگاه صوت-
سنج و ميکروفون مورداستفاده به ارائهشده است .جهت
شناسايي ميزان عملکرد محافظ گوش در ميزان انتشار
YW-001

جهت سنجش صدا از دستگاه صداسنج
 GM1356كاليبره شده استفاده شد .دقت دستگاه1/5 ±
دسيبل بوده و محدوده فركانسي قابلسنجش توسط آن
 30هرتز تا  8/5كيلوهرتز ميباشد .شدت صوت
قابلسنجش توسط آن بين  30تا  130دسيبل است.
همچنين ،جهت ارزيابي ميزان انتشار صوت در داخل
BENETECH
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صوت براي اپراتور ماشين برشكاري از تکنيک قرار دادن
ميکروفون كوچک در درونگوشي محافظ استفاده شد .در
اين روش پس از ايجاد يک سوراخ بسيار كوچک در
قسمت انتهاي الستيکي گوشي كه نزديک محل تماس با
پوست صورت ميباشد و عبور دادن سيم ميکرون و قرار
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دادن آن داخل گوشي استفاده شد .الزم به ذكر است
اطراف محل سوراخ بهخوبي توسط چسب و فومهاي پلي-
يورتان عايقكاري گرديد تا از عبور صوت جلوگيري گردد.
نحوه قرارگيري گوشي محافظ بر روي سر اپراتور و محل
خروج سيم در شکل  2نشان دادهشده است.

شکل  - 2دستگاه صوت سنج و روش کار میکروفون داخلی گوشی محافظ

نتایج و بحث
بااا بررسااي نتااايج مشاااهده نمااود ،در حااالتي كااه
دسااتگاه روشاان ماايباشااد و هاايل عمليااات باارشكاااري
انجااام نماايشااود ،مياازان انتشااار صااوت در حاادود 80
دساايباال ماايباشااد .اسااتفاده از محااافظ گااوش باعااث
كاهش ميازان انتشاار صاوت تاا حاد  38دسايبال شاده
اسااات و باااهعبارتديگر ميااازان انتشاااار صاااوت را 52
درصد كاهش داده است.
تأثیر گونه چوبی
اياان مطالعااه نشااان داد افاازايش دانساايته در گونااه
چاوبي باعاث افازايش انتشاار صاوت مايشاود .در گونااه-
هاااي توسااکا ،چنااار و مماارز بااا دانساايتههاي بااه ترتيااب
 0/61 ،0/48و  0/7گاارم باار سااانتيمتاار مربااع مياازان
انتشار صاوت در حاالتي كاه متغيرهاا ثابات فارض گاردد
باه ترتيااب بااه مياازان  90 ،85و  94دسايباال ماايباشااد.
بااهعبارتديگر ماايتااوان گفاات طبااق اسااتاندارد وزارت
بهداشاات ،درمااان و آمااوزش پزشااکي كااد OEL--9505
 NVمياازان حااد مجاااز در شاابانهروز  2/5 ،8و  1ساااعت

بااراي اپراتااور ماايباشااد .ولااي بااا توجااه بااه نتااايج تااأثير
استفاده از گوشاي محاافظ مايتاوان در صاورت اساتفاده
از آن زماااان بيشاااتري را در شااابانهروز مشاااغول باااه
فعاليت نمود.
تأثیر تعداد دوران تیغه
نتايج نشان داد با افزايش تعداد دوران تيغه ميزان
انتشار صوت افزايش مييابد و همانطور كه در شکل 3
نشان دادهشده است ،به ترتيب بيشترين و كمترين ميزان
انتشار صوت در گونه ممرز با سرعت  5500دور بر دقيقه و
گونه توسکا با سرعت  3500دور بر دقيقه مشاهده مي-
شود .تأثير متقابل گونه چوبي و تعداد دوران تيغه
نشاندهنده آن است كه در صورت استفاده از سرعت دور
كمتر و گونه چوبي سبکتر ميزان آلودگي صوتي كاهش
مييابد .با افزايش تعداد دوران تيغه ميزان انتشار صوت
افزايش يافته است كه علت اصلي آن را حركت سريعتر
تيغه و محورهاي نگهدارنده و چرخاننده شافت اصلي
دستگاه و تحرک بيشتر ياتاقان ماشين ميباشد كه در اثر
حركت سريعتر ميزان اصطکاک ايجادشده و برخورد
ساچمهها ،چرخدنده و تسمه محرک ،نيرو افزايش يافته و
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درنتيجه انتشار صوت افزايش مييابد .بهعنوانمثال در
صورت استفاده از گونه ممرز با سرعت  5500دور بر دقيقه
ميزان حد مجاز فعاليت براي اپراتور در حدود  30دقيقه
در شبانهروز است ولي براي گونه توسکا و سرعت برش

 3500دور بر دقيقه در حدود  10ساعت ميباشد كه
بسيار متفاوت است .نتايج با تحقيقات  Samirو همکاران
( )2013مطابقت دارد [.]6

شکل  -3تأثیر سرعت دستگاه و گونه چوبی بر انتشار صوت

تأثیر تعداد دندانه تیغه اره
تأثير افزايش تعداد دندانه تيغه اره در انتشار صوت در
شکل  4نشان دادهشده است .نتايج نشان داد درصورتيكه
از تيغهايي با تعداد دندانه بيشتر استفاده شود ميزان
انتشار صوت كاهش مييابد .بهعبارتديگر در گونه چوبي
ممرز كه نسبت به گونه چنار و توسکا داراي دانسيته
بيشتر است و ايجاد انتشار صوت بيشتري دارد با افزايش
تعداد دندانه از  24به  96ميزان انتشار صوت به ميزان 5
درصد كاهشيافته است .همچنين ميتوان گفت ،تعداد
دندانه بيشتر يعني گام دندانه كوچکتر و درنتيجه
ضخامت تراشه كمتر و آلودگي صوتي كمتر ايجاد مي-
گردد .طبق استاندارد به ترتيب در گونه توسکا با اره داراي
 96دندانه كه ميزان صوت  83دسيبل ميباشد ميتوان در

حدود  14ساعت و با اره داراي  24دندانه در حدود 4
ساعت در شبانهروز فعاليت داشت كه بسيار مهم و
قابلتوجه ميباشد .با افزايش تعداد دندانههاي تيغه ميزان
انتشار صوت بهطوركلي كاهش يافت كه علت آن ميزان
فشاري كمتري است كه بر هر تيغه در فرايند برش ايجاد
ميگردد و درنتيجه باعث ايجاد سطح برش تيزتر و برندهتر
دندانههاي تيغه اره شده است .با افزايش تعداد دندانه در
واحد سطح ،ميزان سطح تماس برش افزايش يافته است و
از تمركز و ايجاد فشار و تنش بر دندانه و درنهايت در تيغه
جلوگيري مينمايد و باعث كاهش انتشار صوت ميگردد.
نتايج با مطالعات مطالعاتي  )2002( Eleftherouدر
خصوص آسيبهاي شنوايي در كارگاههاي صنايع چوب
مطابقت دارد [.]10
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شکل  -4تأثیر تعداد دندانه تیغه و گونه چوبی بر انتشار صوت

تأثیر قطر تیغه اره گرد
نتايج نشان داد در اثر افزايش تيغه اره ،ميزان انتشار
صوت افزايش مييابد .در شکل  5تأثير افزايش قطر تيغه و
گونه چوبي بر انتشار صوت نشان دادهشده است .به ترتيب
با افزايش دانسيته از گونه چوبي توسکا به چنار و ممرز
ميزان انتشار صوت افزايش داشته است و ميتوان گفت
درصورتيكه از تيغ ارهاي با قطر  24استفاده شود به
ترتيب ميزان انتشار صوت گونه چنار و ممرز به ميزان  8و
 13درصد نسبت به گونه توسکا افزايش يافته است .با
افزايش قطر تيغه اره ميزان انتشار صوت افزايش يافته
است و به ترتيب بيشترين و كمترين ميزان در گونه ممرز
با قطر تيغه  40سانتيمتري و كمترين ميزان در گونه
توسکا با قطر تيغه  30سانتيمتري مشاهده ميشود .با
افزايش قطر تيغه در اثر درگير شدن كمتر تعداد دندانه در

واحد سطح در حال برش چوب ،ميزان انتشار صوت
افزايش يافته است .بهعبارتديگر ،زماني كه قطر تيغه برش
افزايش يافته است ولي تعداد دندانه نسبت به تيغههاي با
قطر كوچکتر تغييري نداشته بنابراين تعداد دندانههاي در
حال عمليات برشكاري كاهشيافته و باعث ايجاد آلودگي
صوتي بيشتري مينمايد .نتايج بررسي ارگونوميکي با
جدول حد مجاز استاندارد شنوايي نشان ميدهد در صورت
استفاده از چوب توسکا با قطر  30سانتيمتر ميزان حد
مجاز فعاليت روزانه  16ساعت و استفاده از قطر  40در
همانگونه در حدود  3ساعت ميباشد .همچنين ،با افزايش
قطر تيغه ضخامت تيغه افزايش يافته و ارتعاش تيغه در لبه
افزايش مييابد كه ميتواند منجر به افزايش نويز يا آلودگي
صوتي شود.
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شکل  -5تأثیر قطر تیغه و گونه چوبی بر انتشار صوت

تأثیر شکاف برش تیغه اره گرد
در شکل  6تأثير تغيير شکاف برش از  2/8ميليمتر به
 3/2ميليمتر بر انتشار صوت نشان دادهشده است .نتايج
نشان ميدهد يکي از پارامترهاي مؤثر در انتشار صوت
ميتواند شکاف برش باشد .استفاده از تيغههاي با دندانه-
هاي درشتتر و ضخيمتر ميتواند شکاف برش بيشتري را
ايجاد نمايند كه خود باعث ايجاد توليد صداي بيشتري
مي شود .با افزايش دانسيته از توسکا به چنار و ممرز ميزان
انتشار صوت در تيغه با شکاف برش  3/2به ترتيب ميزان 6
و  11درصد افزايش يافته است .نتايج با تحقيقات طبق

مطالعات  Owoyemiو همکاران ( )2017در خصوص
متغيرهاي تغيير در شکاف برش همخواني دارد [.]8
همچنين نتايج نشان ميدهد با افزايش شکاف برش تيغه
از  2/8به  3/2ميليمتر ،در تمامي گونهها ميزان افزايش
انتشار صوت به ميزان حدود  2دسيبل بوده است و روند
نسبتا خطي را از خود نشان دادهاند .ميتوان گفت ،هرچه
ميزان شکاف برش افزايش داشته باشد به دليل سطح
تماس بيشتر تيغه با چوب و ايجاد سطح درگير و اصطکاک
بيشتر ،بنابراين انتشار صوت افزايش خواهد يافت.
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شکل  -6تأثیر عرض برش و گونه چوبی بر انتشار صوت

تأثیر تغذیه
با توجه به اهميت سرعت تغذيه در فرايند ماشينكاري
چوب بررسي نتايج تأثير تغذيه بر ميزان انتشار صوت
گونههاي چوبي توسکا ،چنار و ممرز در شکل  7نشان
دادهشده است .نتايج نشان داد با افزايش تغذيه كاري از 1
متر بر دقيقه به  3متر بر دقيقه به ترتيب در گونههاي
چوبي ممرز ،چنار و توسکا به ميزان  5 ،5و  6دسيبل
انتشار صوت افزايش يافته است .همچنين كمترين ميزان
انتشار صوت مربوط به گونه توسکا در تغذيه  1متر بر
دقيقه و بيشترين ميزان انتشار صوت مربوط به گونه ممرز
در تغذيه  3متر بر دقيقه ميباشد .بهعبارتديگر ،با افزايش

سرعت تغذيه از  1متر به  3متر بر دقيقه ميزان فشار و
تنش بيشتري به تيغه و دندانههاي تيغه وارد ميشود تا در
زمان كمتري عمليات برشكاري را انجام دهد و بنابراين
اين اعمال فشار و درگيري بيشتر دندانهها با مقطع چوب
باعث گسترش انتشار صوت ميگردد .مطابق جدول
استاندارد حد مجاز شنوايي درصورتيكه با سرعت برش 1
متر بر دقيقه چوب گونههاي توسکا ،چنار و ممرز را برش
دهيم به ترتيب به ميزان  4 ،16و  1/15ساعت اپراتور مي-
تواند فعاليت داشته باشد .بعالوه ،اگر سرعت برش به  3متر
بر دقيقه افزايش يابد اين ساعات مجاز كاري به ترتيب در
حدود  1/15 ،4و  0/5ساعت قرار ميگيرد.
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شکل  -7تأثیر سرعت برش و گونه چوبی بر انتشار صوت

تأثیر زاویه تیغه
با توجه به اينکه در اكثر مواقع زاويه قرارگيري تيغه
برش اره گرد نسبت به چوب يا فرآورده چوبي كه برش
داده ميشود زاويه عمودي ( 90درجه) دارد ولي تغيير
زاويه برش كه برخي زمانها صورت ميپذيرد ميتواند
بسيار مهم و بااهميت ميباشد .تأثير زاويه برش در ايجاد
انتشار صوت در شکل  8نشان دادهشده است .نتايج نشان
داد با افزايش زاويه تيغه از  45به  90درجه ميزان انتشار
صوت كاهش مييابد .همچنين ميتوان گفت به ترتيب
بيشترين به كمترين ميزان انتشار صوت در تمامي تيمارها
مربوط به گونه ممرز (زاويه  45درجه) ،ممرز (زاويه 90
درجه) ،چنار (زاويه  45درجه) ،چنار (زاويه  90درجه)،
توسکا (زاويه  45درجه) و توسکا (زاويه  90درجه) مي-
باشد .بهعبارتديگر رابطه دانسيته و افزايش زاويه تيغه

رابطه معکوسي از خود نشان داده است .ميزان حد مجاز
فعاليت در گونه چوبي با زاويه برش  90درجه از ديگر
تيمارها بيشتر است و به ميزان  8ساعت در طول شبانهروز
ميباشد و بيشتر ميزان صدمات ناشي از انتشار صوت
مربوط به تيمار گونه ممرز با زاويه  45درجه و حد مجاز
در حدود  45دقيقه فعاليت در  24ساعت ميباشد .در
حالت معمول كه عمليات برشکاري صورت ميپذيرد زاويه
تيغه بهصورت رايج  90درجه ميباشد ،كه در اين صورت
ميزان سطح تماس برش بهاندازه ارتفاع نمونه است .ولي
زماني كه زاويه تغيير كرده و ممکن است كوچکتر و يا
حتي بزرگتر شود (حداكثر  135درجه) .ميزان سطح
تماس تيغه با سطح چوب افزايش يافته و اين افزايش
سطح تماس ميزان تماس تيغهها با سطح چوب را افزايش
داده و بنابراين باعث افزايش انتشار صوت ميشود.
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شکل  -8تأثیر زاویه تیغه و گونه چوبی بر انتشار صوت

تأثیر عمر کاربرد تیغه
نتايج طول عمر تيغه بر ميزان انتشار صوت در شکل 9
نشان دادهشده است .نتايج نشان داد با افزايش طول عمر
تيغه ميزان انتشار صوت افزايش مييابد .همانطور كه از
نتايج مشخص ميباشد ،ميزان افزايش صوت در گونههاي
با دانسيته باالتر و سختتر بيشتر از گونههاي چوبي با
دانسيته كمتر ميباشد .بهعبارتديگر ،در اثر  240ساعت
كار تيغه اره ميزان انتشار صوت در گونه توسکا به ميزان
 2/5درصد افزايش يافته است ،درصورتيكه در گونه چوبي
ممرز اين ميزان افزايش صوت در حدود  4/5درصد مي-
باشد .مهمترين دليل براي افزايش آلودگي صوتي با

افزايش طول كاركرد تيغه افزايش سائيدگي تيغه است.
بررسي ارگونوميکي حد مجاز كاركرد نشان ميدهد گونه
ممرز با تيغه كاركرده در حدود  20دقيقه مجاز به فعاليت
ميباشد درصورتيكه تيغه نو استفاده شود به ميزان 1
ساعت افزايش مييابد .همچنين ،بيشترين حد مجاز
كاركرد مربوط به گونه توسکا با تيغه نو به ميزان  8ساعت
ميباشد .با افزايش طول عمر تيغه تا  240ساعت ميزان
انتشار صوت افزايش يافت ،كه ميتوان علت آن را كند
شدن دندانههاي تيغه اره دانست كه با كاهش برندگي
دندانهها ،و افزايش ميزان تنش و فشار بيشتري به تيغه
واردشده باعث ايجاد سروصداي بيشتري ميشود.

شکل  -9تأثیر طول عمر کارکرد تیغه و گونه چوبی بر انتشار صوت
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تأثیر استفاده از تیغه خطزن ،تیغه دارای شکاف
انبساط و استفاده از گونیا
نتايج تأثير استفاده از تيغه خطزن ،تيغه داراي شکاف
انبساط و استفاده از گونيا در شکل  10نشان دادهشده
است .يکي از تيغههايي كه در فرايند برشكاري ماشين
دوركن مورداستفاده قرار ميگيرد تيغه خطزن ميباشد.
همچنين در فرايند برشكاري اپراتور ميتواند از صفحه
گونيا جهت اندازه بري استفاده نمايد كه وجود هر يک از
آنها در ميزان انتشار صوت بسيار مؤثر ميباشد .نتايج نشان
داد استفاده از خط زن باعث افزايش انتشار صوت مي-
گردد .در صورت استفاده از تيغه خطزن در ماشين دوركن
به دليل فعال شدن موتور ثانويه و حركت شافت و ياتاقان-
هاي مربوطه ،بنابراين انتشار صوت بيشتري ايجاد ميشود.
نتايج استفاده از گونيا بر ميزان انتشار صوت نشان ميدهد
استفاده از گونيا به علت داشتن سطح اتکا در فرايند برش
باعث كاهش ميزان انتشار صوت گرديده است.
بهعبارتديگر ،در صورت استفاده از گونيا در گونه توسکا،
چنار و ممرز به ترتيب به ميزان  3/5 ،2/5و  2/5درصد
انتشار صوت كاهش يافت .استفاده از گونيا در فرايند

برشكاري چوب باعث گرديد از حركتها و لرزشهاي
كوچک و بزرگ چوب در حين برش كاهش يابد و اين
مهار شدن چوب درنهايت باعث كاهش انتشار صوت
گرديد .طبق استاندارد حد مجاز فعاليت ،در صورت
استفاده از گونيا ميزان حد مجاز فعاليت با گونه چنار 1
ساعت افزايش مييابد .همچنين نتايج نشان داد ،استفاده
از تيغههاي داراي شکاف انبساط ميزان انتشار صدا را
كاهش ميدهد و اين كاهش انتشار صوت باعث شد تا به
ترتيب گونه توسکا به  85دسيبل نزديک گردد كه حد
مجاز براي فعاليت  8ساعت در طول شبانهروز ميباشد.
استفاده از تيغههاي داراي شکاف انبساط عملکرد خوبي را
از خود نشان داد و توانست ميزان انتشار صوت را به دليل
ارتعاش كمتر و همچنين جلوگيري از تغيير فرم تيغه در
فرايند برشكاري كه در اثر توليد حرارت و حالت انبساط و
انقباض در تيغه ميشود را جلوگيري نمايد و درنهايت
باعث انتشار صوت شود .مطالعات  Olaosunو همکاران
( )2009در حوزه ارزيابي سطح انتشار سروصدا در كارگاه
و آلودگي صوتي با نتايج تحقيق مطابقت دارد [.]12

شکل  -10تأثیر تیغه خطزن ،شکاف انبساط و استفاده از گونیا بر انتشار صوت

نتیجهگیری
يکي از مهمترين آسيبها و بيماريهاي شغلي كه
كارگران شاغل در كارگاهها و كارخانههاي صنايع چوب و
مبلمان را تهديد ميكند ،آلودگي صوتي ناشي از فعاليت

ماشينهاي صنعتي ميباشد .از نتايج اين تحقيق ميتوان
نتيجهگيري نمود ،ميزان انتشار صوت در اثر استفاده از
ماشين دوركن زياد بوده ولي در حالت روشن دستگاه و
بدون بار (بدون عمليات برش) آسيب صوتي زيادي را

1400  زمستان،4  شماره، سال دوازدهم،مجله صنايع چوب و كاغذ ايران
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كه در حوزه ايمني و مسائل ارگونوميکي صنعت مبلمان
كشور شده است و طبق آمار وزارت صنعت ميزان اشتغال
 بنابراين، درصد ميباشد10 در اين بخش نزديک به
 اطالعرساني و آموزش ميتواند از اين،گسترش تحقيقات
آسيب شغلي بکاهد و پيشنهاد ميشود در آينده در
خصوص راهکارهاي ديگر كاهش انتشار صوت بر روي ساير
.دستگاههاي موردبررسي و ارزيابي قرار گيرد

تقدیر و تشکر
نگارندگان بر خود الزم ميدانند كه از معاونت پژوهشي
دانشگاه تهران جهت حمايت مالي از طرح پژوهشي (كد
 از مشاورههاي علمي، همچنين.) تشکر نمايند30839/1/3
.و تخصصي جناب آقاي دكتر مرادپور قدرداني ميگردد

 دسيبل) و طبق استاندارد در حد80( اعمال نمينمايد
 استفاده، بعالوه. ساعت ميباشد24 مجاز براي فعاليت در
از گوشي محافظ در حفظ سالمت و ايمني كارگران
ازلحاظ ارگونوميکي بسيار اهميت دارد و ميتواند انتشار
 دسيبل كاهش دهد كه بسيار38 صوت را تا ميزان
 نوع، همچنين ميتوان نتيجهگيري نمود.سودمند ميباشد
گونه چوبي و پارامترهاي متغير تيغه و فرآيند برشكاري بر
 ميتوان جمعبندي.ميزان انتشار صوت بسيار مؤثر است
نمود كه ميزان آلودگي در كارگاههاي صنايع چوب
بهخصوص در زمان استفاده از ماشين دوركن براي شنوايي
 كارگران بايستي عالوه برداشتن،بسيار خطرناک ميباشد
 ملزم به استفاده از آنها،لوازم ايمني نظير گوشي محافظ
 آموزش و آشنايي كارگران با آثار زيانبار اين.گردند
بيماري شغلي ميتواند در تشويق آنها با حفظ و استفاده از
 با توجه به تحقيقات بسيار اندكي.اي ن وسايل تشويق نمايد
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Identification of effective parameters of sound emission in wood machining
process with an ergonomic approach

Abstract
Noise pollution is one of the most important physically
harmful factors in work environments in developed and
developing countries. In this study, the measurement of sound
emission in the cutting process of Iranian native woods and
the ergonomic evaluation of the use of protective earphones
have been investigated. Three wood species of alder,
sycamore, and hornbeam with equilibrium moisture of 12%
and Folder Remote Cutting Machine was used to evaluate the
level of noise pollution in the machining process. Also, a
digital sound level meter (Benetech GM1356) was used to
evaluate the sound. The results showed that with increasing
the specific gravity of wood, the amount of sound emission
increased; that the highest frequency of sound was observed
in alder wood. The results showed that in general, with
increasing parameters such as the number of blade rotations,
kerf, blade diameter, feed rate, use of the scoring blade, and
increasing the service life of the saw blade, the number of
sound emission increases. However, the use of saw blades
with more teeth saw blades with expansion slot, and the use of
rip fence in the wood cutting process reduced sound emission.
Also, the results showed that the use of protective earphones
is very useful in noise pollution and reduces the amount of
sound emission up to 38 decibels. Based on the findings of
this study, it can be concluded that the amount of wood
density changes in native species of Iran is one of the main
factors in the amount of sound emission and the use of
protective earphones reduces possible damage due to noise
pollution in the cutting process.
Keywords: Sliding table panel saw, Machining parameters,
Sound level meter, Ergonomics, Sound emission.
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