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 ککییارگونومارگونوم  کردکردییرورو  چوب باچوب با  ییکارکارننییماشماش  ندندییانتشار صوت در فرآانتشار صوت در فرآ  زانزانییمؤثر ممؤثر م  ییپارامترهاپارامترها  ییییشناساشناسا

 

  

 چکیده

های کاری در آور در محیطعوامل فیزیکی زیان ترینمهمیکی از  صوتیآلودگی 
سی در این مطالعه به بررشود. محسوب می توسعهدرحالو  یافتهتوسعهکشورهای 

بی ارزیا یران واهای بومی کاری چوبگیری میزان انتشار صوت در فرآیند برشاندازه
، کاتوس چوبی نهوگ سه از است. شدهپرداختهارگونومیکی استفاده از گوشی محافظ 

 جهت رفلد دورکن کاریبرش ماشین و درصد 12 تعادل رطوبت با ممرز و چنار
 جهت، مچنینه. شد استفاده کاریماشین فرایند در صوت آلودگی سطح ارزیابی
آیند برش در فر (GM1356) مدل بنتک دیجیتالی سنجصوت دستگاه از صدا ارزیابی
 صدا ارانتش میزان چوب مخصوص وزن افزایش با داد نشان نتایج .شد استفاده
نتایج  .شد مشاهده ممرز چوب در صدا فرکانس بیشترین که است یافته افزایش

 کافش، داد دوران تیغهتع، نظیر پارامترهایی افزایش با طورکلیبهحاصله نشان داد 
 عمر طول افزایش و زنخط برش تیغه از استفاده، تغذیه سرعت، تیغه قطر، برش

 دادتع با اره یغهت از استفاده. یابدمی افزایش صوت انتشار میزان، اره تیغه کارکرد
 اریکبرش فرآیند رد گونیا از استفاده و شکاف انبساط دارای اره تیغه، بیشتر دندانه
 گوشی زا استفاده، داد نشان نتایج، همچنین .شد صوت انتشار کاهش باعث چوب

 بلدسی 38 تا را صوت انتشار میزان و بوده مفید بسیار صوتی آلودگی در محافظ
ه میزان کتوان نتیجه گرفت های این پژوهش میبر اساس یافته .دهدمی کاهش

تشار زان انی در میهای بومی ایران از فاکتورهای اساسدر گونهچوب تغییرات دانسیته 
از  اشینهای احتمالی استفاده از گوشی محافظ باعث کاهش آسیبو  بودهصوت 

 گردد.کاری میدر فرایند برش آلودگی صوتی

نج، سادساتگاه صاوت  ،یکارنیماشا یدورکن، پارامترهاا نیماش: يکلید واژگان

 .انتشار صوت ،یارگونوم

 *1انیغالم يهاد

 2یچیپور تحسن یعل

 3هیمسعود سراج

 نابعه مگروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکد اریاستاد 1
 رانیدانشگاه تهران، کرج، ا ،یعیطب

 دیهده شچوب و کاغذ، دانشک عیگروه علوم و صنا اریاستاد 2
 رانیاران، استان مازند یاو حرفه ینژاد، دانشگاه فن یهاشم

 چوب و کاغذ، عیگروه علوم و صنا ،یدکتر یدانشجو 3
 رانیدانشگاه تهران، کرج، ا ،یعیدانشکده منابع طب

 مسئول مکاتبات:

 Hadi_gholamiyan@ut.ac.ir 

 15/06/1400تاریخ دریافت: 
 29/07/1400تاریخ پذیرش: 

 

 

 مقدمه
با گسترش واحدهاي صنعتي و خدماتي، توليد 

است و اين رشد  يافتهگسترشمحصوالت جديد و متنوع 

هر  گيريبهرهتکنولوژي باعث ارتقاء سطح كيفي زندگي و 

بنابراين نوين شده است.  هايآوريفنچه بيشتر مردم از 

گنجد عوامل صنعت مي در قالبهايي كه انجام فعاليت در

وجود دارد كه سالمت كاربران را تهديد  زيادي آوريزيان

شود. شغلي مي هايو باعث ايجاد انواع بيمار كندمي

-ها و بيماريهاي شغلي به آن دسته از ناخوشيبيماري

اي خاص و در شود كه به علت شغل و حرفههايي گفته مي

 ازجملهكند. هاي شغلي بروز ميجريان انجام فعاليت

و توليد  بريچوبهاي رخانههاي شغلي كه در كابيماري

ني، عضال -هاي اسکلتيدهد شامل: بيمارين رخ ميمبلما

هاي پوستي، ريوي و تنفسي و ناشنوايي ناشي از بيماري
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آلودگي  [.1باشد ]در محيط كارگاه و كارخانه مي سروصدا

آور در عوامل فيزيکي زيان ترينمهمصدا يکي از 

 توسعهدرحالو  يافتهتوسعههاي كاري در كشورهاي محيط

فيزيکي، ايجاد انتشار صوت  ازلحاظ. [2] شودمحسوب مي

از ارتعاشات پيچيده، نامنظم و يک  هاييمجموعهاز طريق 

امواج صوتي در يک محيط  صورتبهلرزش مکانيکي كه 

-هوا و حتي مايعات و جامدات( منتشر مي غالبا  االستيک )

شود. ميزان استاندارد انتشار صوت كه باعث آسيب به 

 35د ميان صفر و توان غير مضر باشانسان نشود و مي

ولي در شرايط كاري حد استاندارد [. 3] باشدبل ميدسي

و طبق استاندارد وزارت  باشدميبل و كمتر از آن دسي 77

 OEL-NV-9505بهداشت، درمان و آموزش پزشکي كد 

)راهنماي صدا و ارتعاش در محيط كار( ميزان حد مجاز و 

 شدهداده نشان 1استاندارد مواجه شغلي با صدا در جدول 

 است.

 میزان حد مجاز و استاندارد صوت - 1جدول 

 صوت فشار معادل تراز مجاز حد مدت مواجهه در روز
**SPL-TWA dB(A) 

 فشار معادل تراز اقدام(مراقبت ) حد
**SPL-TWA dB(A) 

 77 80 ساعت 24

 79 82 ساعت 16

 82 85 ساعت 8

 85 88 ساعت 4

 88 91 ساعت 2

 91 94 ساعت 1

 94 97 دقيقه 30

 97 100 دقيقه 15

 100 103 دقيقه 5/7

 

مطالعات مختلفي در جهان در خصوص انتشار صوت 

هاي صنايع چوب و كارخانه ازجملهمختلف  در صنايع

ميت اين اه دهندهنشانمبلمان صورت پذيرفته است كه 

به  بريچوبهاي ايجاد صدا در كارخانهباشد. موضوع مي

توان آنها را فاكتورهاي زيادي وابسته است كه مي

-به نوع چوب و گونه چوبي، نوع ماشين برش طوركليبه

. [5و  4نمود ]كاري عنوان كاري و تنظيمات فرآيند برش

 درنتيجهنشان داد  (2013و همکاران ) Samir تحقيقات

در صنعت  توليد بااليسرعتبا آالت استفاده از ماشين

زان آلودگي صوتي افزايش يافته است و سه مبلمان مي

صنعت مبلمان  آالتماشينمنبع اصلي صدا در ارتباط با 

افزايش ارتعاشات صدا  -عنوان نموده است كه شامل: الف

هاي بزرگ و با تيغه تربزرگقطعه  كاريماشيندر فرآيند 

توليد صداي آيروديناميکي  -هاي قوي، بايجاد لرزش

ها و ابزار در اثر چرخش تيغه ايجادشدهگردش هواي 

و  تروسيع ونقلحمل هايسيستم استفاده از -كاري جبرش

در  گردوخاکهاي تهويه و مکش از سيستم كارگيريبه

هاي مدرن. نوع دستگاه، نحوه استفاده و سرويس كارخانه

و توليد صدا بسيار  داري قطعات ماشين در ايجادنگه

نشان داد  (2009همکاران ) و Tak بررسي. اهميت دارد

وضعيت نوع  تأثيرميزان لرزش تيغه و آلودگي صوتي تحت 

كاري، تيغه، تنظيمات شافت اصلي دستگاه، سيستم روغن

-مي مؤثر گردوخاکميزان سرعت تيغه و سيستم مکنده 

هاي و مشخصات تيغه مورداستفاده. نوع تيغه [7و  6باشد ]

 كارير فرآيند برشد هايماشينبرش در نوع انتشار صوت 

 Owoyemi طبق مطالعات. باشدمي بااهميتبسيار مهم و 

سرعت برش،  تغييرات وضعيت تيغه، (2017و همکاران )

ها و مکانيسم خروج پوشال و زاويه حمله دندانه تيغه

بل ميزان دسي 10از چوب توسط تيغه تا حدود  ارهخاک

دهد. همچنين تحقيقات آنها نشان داد، صوت را تغيير مي

هايي با ارتفاع دندانه بيشتر استفاده از تيغه كهدرصورتي

. [8] يابدبل افزايش ميدسي 5صوت تا  انتشارشود ميزان 

هاي توليد مبلمان اپراتور دستگاه ها و كارخانهدر كارگاه

آالت حضور داشته باشد و مجبور است در نزديکي ماشين

كاري و غيره را انجام كاري، رندهكاري، سوراخشعمليات بر

 طبق بررسي آالتماشيندهد كه اين نزديکي كارگران به 
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Guarnaccia ( 2014و همکاران)  ديدگيآسيبباعث 

و بر سيستم گردش خون قلب يا  شودميدستگاه شنوايي 

 Eleftherou مطالعاتي. [9] گذاردمي تأثيرسيستم عصبي 

در حوزه ارزيابي ( 2009و همکاران ) Olaosunو  (2002)

در كارگاه و آزمايشگاه صنايع چوب  سروصداسطح انتشار 

-بل ميسيد 90نشان داد ميزان انتشار صوت در حدود 

در آن محيط باعث اختالل بر  دباشد و حضور مستمر افرا

. همچنين از سوي ديگر [12و  10شود ]شنوايي آنها مي

هاي برش و فاصله از ماشيننتايج آنها نشان داد ميزان 

 مؤثرتجهيزات دستگاه بر ميزان گسترش اين انتشار صوت 

حوزه مبلمان و نجاري ايجاد  آالتماشينباشد. اكثر مي

 تنهانهنمايند و نياز است كه كارفرمايان ميايجاد  سروصدا

اقدامات كنترل پيشگيرانه و محافظتي را براي كارمندان و 

بگيرند تا اثرات مضر اين سطح صدا اپراتوران خود در نظر 

كنترل شنوايي و ارزيابي  هايبرنامهرا كاهش دهند، بلکه 

پيوسته صورت پذيرد تا عالوه بر شناسايي نقاط خطر 

زا، به پردازش داليل و ارائه هاي آسيبكارگاه و دستگاه

و  12] راهکارهاي محافظتي و ايمني مناسب اقدام نمايند

دگي در ايران و گسترش مصرف . با تغيير سبک زن[13

و از سوي ديگر استفاده از  سويکمبلمان در كشور از 

هاي صنعت چوب ها و كارخانههاي مدرن در كارگاهدستگاه

و مبلمان باعث آن شده است كه اپراتورها و كارگران 

. [15و  14باشند ]ها زيادي مشغول كار با اين دستگاه

با عملکرد ضعيف و عدم آگاهي برخي كارفرمايان  متأسفانه

و مهم نبودن برخي مسائل شغلي كارگران و همچنين، 

علمي كافي در اين حوزه باعث شده  و اطالعاتنبود علوم 

هاي شغلي در حوزه شنوايي در صنعت است اين آسيب

مبلمان افزايش يابد كه امروزه تعداد بسيار بااليي از افراد 

توان گفت هنوز جزء باشد و ميدچار آن مي شاغل در ايران

آيد و نيازمند مي حساببههاي خاموش تا امروز بيماري

در  نيبنابرا .[16باشد ]رساني بيشتر ميتحقيقات و اطالع

 نديانتشار صوت در فرآ مؤثر يپژوهش پارامترها نيا

 موردبررسي کيارگونوم کرديچوب با رو كاريماشين

 است. قرارگرفته

 

 هاو روش مواد

 نمونه چوبی

 Alnusدر اين تحقيق از سه گونه چوبي توسکا ) 

subcordata( چنار ،)Platanus oriantalis و ممرز )

(betulus Carpinus با سه دانسيته ) 12در رطوبت تعادل 

متر )گرم بر سانتي 7/0و  61/0، 5/0به ترتيب درصد 

)رطوبت خشک تفاده شد. از الوارهاي چوبي نيمهمربع( اس

متر سانتي 20×10×2هاي چوبي در ابعاد درصد( نمونه 30

 رسيدن بهو سپس جهت  تهيه شدطول( ×عرض×)ضخامت

ماه در اتاق كليما قرار داده  1درصد به مدت  12رطوبت 

 (.1د )شکل ش

 
 تصویر شماتیک نمونه چوبی -1شکل 
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 کاریماشینفرایند 

دوركن فلدر كاري برش دستگاهدر اين مطالعه از 

FELDER  مدلK 940 S  موجود در شركت توليد مبلمان

 2وندا استفاده شد و تصوير و مشخصات دستگاه در جدول 

 است. شدهدادهنشان 

 

 K 940 Sمدل  FELDERدورکن فلدر مشخصات و تصویر ماشین  -2جدول 

 مشخصات دستگاه ردیف

 

 مترميلي 400 اره با قطر حداكثر غيت نصب تيقابل 1

 هدور بر دقيق 5500اسب بخار و تعداد دور تا  5/7قدرت موتور  2

 دور بر دقيقه 9000اسب بخار و  1قدرت موتور خط زن  3

 نزاره، ارتفاع خط  غيت هيزاو و ارتفاع سرعت، ماتيتنظ قابليت 4

 مترميلي 3200داراي گونياي تلسکوپي با حداكثر طول  5

 كورس حركتي مترميلي 1250گونياي پشت اره اين دستگاه داراي  6

 

جهت ارزيابي پارامترهاي انتشار صوت در ماشين 

هاي و شرايط مختلف تيغه و فرايند برش دوركن از تيمار

متغير استفاده شد. است  شدهدادهنشان  3كه در جدول

 هاي چوبي مختلفدر دانسيته گيريدر فرايند اندازهاصلي 

-. در اين مطالعه از تيغهاندشدهمشخصدر جدول با ستاره 

كالسيک در مشخصات زير  ياستارک سرهاي برش مارک 

 .شداستفاده 

 تیمارهای آزمون -3جدول 

 مشخصات دستگاه ردیف مشخصات دستگاه ردیف

 تعداد دندانه اره 1

 عدد 24

 تغذيهسرعت  6

 متر بر دقيقه 1

 *متر بر دقيقه  2 عدد * 60

 متر بر دقيقه 3 عدد 96

 قطر تيغه 2

 مترسانتي 30
 گونيا 7

 بدون گونيا

 همراه گونيا * متر *سانتي 35

 مترسانتي 40
 عمر كاركرد تيغه 8

 نو و تيز *

 برش شکاف 3
 ساعت كاركرده 240 مترميلي 8/2

 * مترميلي 2/3
 شکاف انبساط 9

 دارد *

 تيغه خط زن 4
 ندارد زن بدون خط

 همراه خط زن *

 تعداد دوران تيغه 10

 دور بر دقيقه 3500

 زاويه تيغه 5
 دور بر دقيقه * 4500 ( *°90عمودي )

 دور بر دقيقه 5500 45°

 

 صوت سنجی

 BENETECHصداسنج  دستگاه از جهت سنجش صدا

GM1356 5/1 ±دستگاه دقت شده استفاده شد. كاليبره 

 آن توسط سنجشقابل فركانسي محدودهو  بوده بلدسي

 صوت شدت باشد.مي كيلوهرتز 5/8تا  هرتز 30

بل است. دسي 130 تا 30بين  آن توسط سنجشقابل

همچنين، جهت ارزيابي ميزان انتشار صوت در داخل 

 YW-001مدل  YIN WEIگوشي محافظ از ميکروفون 

براي اين مهم پس از اتصال ميکروفون به استفاده شد. 

سنج، ميکروفون در داخل گوشي محافظ قرار دستگاه صوت

گرفت و پس از قرارگيري بر روي سر كاربر ميزان سنجش 

-نمايي از دستگاه صوت 2صوت ارزيابي گرديد. در تصوير 

جهت  است. شدهارائهبه  مورداستفادهسنج و ميکروفون 

شناسايي ميزان عملکرد محافظ گوش در ميزان انتشار 



  1400 زمستان، 4، شماره دوازدهممجله صنايع چوب و كاغذ ايران، سال 

 
469 

كاري از تکنيک قرار دادن اتور ماشين برشصوت براي اپر

محافظ استفاده شد. در  گوشيدرونميکروفون كوچک در 

بسيار كوچک در  يک سوراخاين روش پس از ايجاد 

نتهاي الستيکي گوشي كه نزديک محل تماس با اقسمت 

و عبور دادن سيم ميکرون و قرار  باشدميپوست صورت 

دادن آن داخل گوشي استفاده شد. الزم به ذكر است 

-هاي پليتوسط چسب و فوم خوبيبهاطراف محل سوراخ 

گرديد تا از عبور صوت جلوگيري گردد.  كاريعايقيورتان 

نحوه قرارگيري گوشي محافظ بر روي سر اپراتور و محل 

 است. شدهدادهنشان  2خروج سيم در شکل 

 

 

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

 

 بحث و نتایج
در حااالتي كااه  مشاااهده نمااود،بااا بررسااي نتااايج 

كاااري باشااد و هاايل عمليااات باارشدسااتگاه روشاان مااي

 80شااود، مياازان انتشااار صااوت در حاادود انجااام نمااي

باشااد. اسااتفاده از محااافظ گااوش باعااث باال ماايدسااي

بال شاده دساي 38صاوت تاا حاد  انتشااركاهش ميازان 

 52وت را صاااميااازان انتشاااار  ديگرعبارتباااهاسااات و 

 درصد كاهش داده است.

 

 گونه چوبی تأثیر

اياان مطالعااه نشااان داد افاازايش دانساايته در گونااه 

-شاود. در گونااهچاوبي باعاث افازايش انتشاار صاوت ماي

هاي بااه ترتيااب و مماارز بااا دانساايتههاااي توسااکا، چنااار 

متاار مربااع مياازان گاارم باار سااانتي 7/0و  61/0، 48/0

ثابات فارض گاردد  متغيرهااانتشار صاوت در حاالتي كاه 

باشااد. باال ماايدساي 94و  90، 85باه ترتيااب بااه مياازان 

تااوان گفاات طبااق اسااتاندارد وزارت مااي ديگرعبارتبااه

-OEL-9505بهداشاات، درمااان و آمااوزش پزشااکي كااد 

NV  ساااعت  1و  5/2، 8 روزشاابانهمياازان حااد مجاااز در

 تااأثيرباشااد. ولااي بااا توجااه بااه نتااايج بااراي اپراتااور مااي

تاوان در صاورت اساتفاده استفاده از گوشاي محاافظ ماي

مشاااغول باااه  روزشااابانهاز آن زماااان بيشاااتري را در 

 .فعاليت نمود

 

 تعداد دوران تیغه تأثیر

ميزان  تيغهتعداد دوران نتايج نشان داد با افزايش 

 3كه در شکل  طورهمانيابد و انتشار صوت افزايش مي

به ترتيب بيشترين و كمترين ميزان  است، شدهداده نشان

دور بر دقيقه و  5500انتشار صوت در گونه ممرز با سرعت 

-دور بر دقيقه مشاهده مي 3500 سرعتگونه توسکا با 

 تعداد دوران تيغهمتقابل گونه چوبي و  تأثير شود.

آن است كه در صورت استفاده از سرعت دور  دهندهنشان

ميزان آلودگي صوتي كاهش  ترسبکكمتر و گونه چوبي 

با افزايش تعداد دوران تيغه ميزان انتشار صوت يابد. مي

 ترسريعافزايش يافته است كه علت اصلي آن را حركت 

تيغه و محورهاي نگهدارنده و چرخاننده شافت اصلي 

باشد كه در اثر دستگاه و تحرک بيشتر ياتاقان ماشين مي

و برخورد  ايجادشدهميزان اصطکاک  ترسريعحركت 

دنده و تسمه محرک، نيرو افزايش يافته و ها، چرخساچمه
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در  مثالعنوانبهيابد. انتشار صوت افزايش مي درنتيجه

دور بر دقيقه  5500اده از گونه ممرز با سرعت صورت استف

دقيقه  30ميزان حد مجاز فعاليت براي اپراتور در حدود 

است ولي براي گونه توسکا و سرعت برش  روزشبانهدر 

باشد كه ساعت مي 10دور بر دقيقه در حدود  3500

و همکاران  Samirنتايج با تحقيقات  بسيار متفاوت است.

 .[6] دارد( مطابقت 2013)

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

 

 تعداد دندانه تیغه اره تأثیر

افزايش تعداد دندانه تيغه اره در انتشار صوت در  تأثير

 كهدرصورتياست. نتايج نشان داد  شدهدادهنشان  4شکل 

با تعداد دندانه بيشتر استفاده شود ميزان  هاييتيغاز 

در گونه چوبي  ديگرعبارتبهيابد. انتشار صوت كاهش مي

ممرز كه نسبت به گونه چنار و توسکا داراي دانسيته 

بيشتر است و ايجاد انتشار صوت بيشتري دارد با افزايش 

 5ميزان انتشار صوت به ميزان  96به  24تعداد دندانه از 

تعداد توان گفت، همچنين مياست.  افتهيكاهشدرصد 

و درنتيجه  تركوچکدندانه بيشتر يعني گام دندانه 

-ايجاد مي ضخامت تراشه كمتر و آلودگي صوتي كمتر

طبق استاندارد به ترتيب در گونه توسکا با اره داراي گردد. 

توان در باشد ميبل ميدسي 83دندانه كه ميزان صوت  96

 4دندانه در حدود  24ه داراي ساعت و با ار 14حدود 

فعاليت داشت كه بسيار مهم و  روزشبانهساعت در 

هاي تيغه ميزان با افزايش تعداد دندانه باشد.مي توجهقابل

ميزان كاهش يافت كه علت آن  طوركليبهانتشار صوت 

فشاري كمتري است كه بر هر تيغه در فرايند برش ايجاد 

تر سطح برش تيزتر و برندهايجاد باعث  درنتيجهگردد و مي

در  دندانه با افزايش تعداد شده است.هاي تيغه اره دندانه

واحد سطح، ميزان سطح تماس برش افزايش يافته است و 

تيغه  در درنهايتدندانه و  از تمركز و ايجاد فشار و تنش بر

 گردد.نمايد و باعث كاهش انتشار صوت ميجلوگيري مي

( در 2002) Eleftherouتي نتايج با مطالعات مطالعا

هاي صنايع چوب هاي شنوايي در كارگاهخصوص آسيب

 .[10]مطابقت دارد 
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 تعداد دندانه تیغه و گونه چوبی بر انتشار صوت تأثیر -4شکل 

 

 قطر تیغه اره گرد تأثیر

نتايج نشان داد در اثر افزايش تيغه اره، ميزان انتشار 

افزايش قطر تيغه و  تأثير 5يابد. در شکل صوت افزايش مي

است. به ترتيب  شدهدادهگونه چوبي بر انتشار صوت نشان 

با افزايش دانسيته از گونه چوبي توسکا به چنار و ممرز 

توان گفت ميزان انتشار صوت افزايش داشته است و مي

استفاده شود به  24با قطر  ايارهاز تيغ  كهدرصورتي

و  8ممرز به ميزان ترتيب ميزان انتشار صوت گونه چنار و 

درصد نسبت به گونه توسکا افزايش يافته است. با  13

افزايش قطر تيغه اره ميزان انتشار صوت افزايش يافته 

است و به ترتيب بيشترين و كمترين ميزان در گونه ممرز 

متري و كمترين ميزان در گونه سانتي 40با قطر تيغه 

با  شود.يمتري مشاهده مسانتي 30توسکا با قطر تيغه 

افزايش قطر تيغه در اثر درگير شدن كمتر تعداد دندانه در 

واحد سطح در حال برش چوب، ميزان انتشار صوت 

، زماني كه قطر تيغه برش ديگرعبارتبهافزايش يافته است. 

با  هايتيغهافزايش يافته است ولي تعداد دندانه نسبت به 

هاي در دندانهتغييري نداشته بنابراين تعداد  تركوچکقطر 

و باعث ايجاد آلودگي  يافتهكاهشكاري حال عمليات برش

نتايج بررسي ارگونوميکي با  نمايد.صوتي بيشتري مي

دهد در صورت جدول حد مجاز استاندارد شنوايي نشان مي

متر ميزان حد سانتي 30استفاده از چوب توسکا با قطر 

در  40 ساعت و استفاده از قطر 16مجاز فعاليت روزانه 

با افزايش همچنين،  باشد.ساعت مي 3در حدود  گونههمان

و ارتعاش تيغه در لبه  يافتهقطر تيغه ضخامت تيغه افزايش 

تواند منجر به افزايش نويز يا آلودگي بد كه ميايافزايش مي

 .صوتي شود
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 قطر تیغه و گونه چوبی بر انتشار صوت تأثیر -5شکل 

 

 برش تیغه اره گرد شکاف تأثیر

به  مترميلي 8/2برش از  شکافتغيير  تأثير 6در شکل 

است. نتايج  شدهدادهبر انتشار صوت نشان  مترميلي 2/3

در انتشار صوت  مؤثردهد يکي از پارامترهاي نشان مي

-هاي با دندانهبرش باشد. استفاده از تيغه شکافتواند مي

برش بيشتري را  شکافتواند مي ترضخيمتر و هاي درشت

ايجاد نمايند كه خود باعث ايجاد توليد صداي بيشتري 

شود. با افزايش دانسيته از توسکا به چنار و ممرز ميزان مي

 6به ترتيب ميزان  2/3برش  شکافانتشار صوت در تيغه با 

طبق نتايج با تحقيقات درصد افزايش يافته است.  11و 

( در خصوص 2017همکاران ) و  Owoyemi مطالعات

. [8]تغيير در شکاف برش همخواني دارد  ايمتغيره

برش تيغه  شکافدهد با افزايش همچنين نتايج نشان مي

ها ميزان افزايش ، در تمامي گونهمترميلي 2/3به  8/2از 

بل بوده است و روند دسي 2انتشار صوت به ميزان حدود 

توان گفت، هرچه مياند. خطي را از خود نشان داده نسبتا 

ميزان شکاف برش افزايش داشته باشد به دليل سطح 

تماس بيشتر تيغه با چوب و ايجاد سطح درگير و اصطکاک 

 خواهد يافت. افزايشبيشتر، بنابراين انتشار صوت 
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 عرض برش و گونه چوبی بر انتشار صوت تأثیر -6شکل 

 

 تغذیه تأثیر

 كاريماشيندر فرايند  تغذيه با توجه به اهميت سرعت

بر ميزان انتشار صوت  تغذيه تأثيرچوب بررسي نتايج 

نشان  7هاي چوبي توسکا، چنار و ممرز در شکل گونه

 1كاري از  تغذيهاست. نتايج نشان داد با افزايش  شدهداده

هاي متر بر دقيقه به ترتيب در گونه 3متر بر دقيقه به 

بل دسي 6و  5، 5 چوبي ممرز، چنار و توسکا به ميزان

انتشار صوت افزايش يافته است. همچنين كمترين ميزان 

متر بر  1 تغذيهانتشار صوت مربوط به گونه توسکا در 

دقيقه و بيشترين ميزان انتشار صوت مربوط به گونه ممرز 

، با افزايش ديگرعبارتبهباشد. متر بر دقيقه مي 3 تغذيهدر 

متر بر دقيقه ميزان فشار و  3متر به  1از  تغذيهسرعت 

شود تا در تيغه وارد مي هايتنش بيشتري به تيغه و دندانه

كاري را انجام دهد و بنابراين زمان كمتري عمليات برش

ها با مقطع چوب اين اعمال فشار و درگيري بيشتر دندانه

مطابق جدول گردد. باعث گسترش انتشار صوت مي

 1با سرعت برش  كهدرصورتياز شنوايي استاندارد حد مج

هاي توسکا، چنار و ممرز را برش متر بر دقيقه چوب گونه

-ساعت اپراتور مي 15/1و  4، 16دهيم به ترتيب به ميزان 

متر  3تواند فعاليت داشته باشد. بعالوه، اگر سرعت برش به 

بر دقيقه افزايش يابد اين ساعات مجاز كاري به ترتيب در 

 گيرد.ساعت قرار مي 5/0و  15/1، 4حدود 
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 سرعت برش و گونه چوبی بر انتشار صوت تأثیر -7شکل 

 

 زاویه تیغه تأثیر

با توجه به اينکه در اكثر مواقع زاويه قرارگيري تيغه 

برش اره گرد نسبت به چوب يا فرآورده چوبي كه برش 

درجه( دارد ولي تغيير  90شود زاويه عمودي )داده مي

تواند پذيرد ميها صورت ميبرخي زمانزاويه برش كه 

زاويه برش در ايجاد  تأثيرباشد. مي بااهميتبسيار مهم و 

است. نتايج نشان  شدهدادهنشان  8انتشار صوت در شکل 

درجه ميزان انتشار  90به  45داد با افزايش زاويه تيغه از 

توان گفت به ترتيب يابد. همچنين ميصوت كاهش مي

كمترين ميزان انتشار صوت در تمامي تيمارها بيشترين به 

 90)زاويه  درجه(، ممرز 45مربوط به گونه ممرز )زاويه 

درجه(،  90درجه(، چنار )زاويه  45درجه(، چنار )زاويه 

-درجه( مي 90درجه( و توسکا )زاويه  45توسکا )زاويه 

و افزايش زاويه تيغه  دانسيتهرابطه  ديگرعبارتبهباشد. 

سي از خود نشان داده است. ميزان حد مجاز رابطه معکو

درجه از ديگر  90فعاليت در گونه چوبي با زاويه برش 

 روزشبانهساعت در طول  8تيمارها بيشتر است و به ميزان 

باشد و بيشتر ميزان صدمات ناشي از انتشار صوت مي

درجه و حد مجاز  45مربوط به تيمار گونه ممرز با زاويه 

در باشد. ساعت مي 24فعاليت در  دقيقه 45در حدود 

پذيرد زاويه حالت معمول كه عمليات برشکاري صورت مي

كه در اين صورت  ،باشددرجه مي 90 رايج صورتبهتيغه 

ولي  .ارتفاع نمونه است اندازهبهميزان سطح تماس برش 

و يا  تركوچکتغيير كرده و ممکن است زماني كه زاويه 

ميزان سطح  .درجه( 135)حداكثر  شود تربزرگحتي 

تماس تيغه با سطح چوب افزايش يافته و اين افزايش 

ها با سطح چوب را افزايش سطح تماس ميزان تماس تيغه

 .شودداده و بنابراين باعث افزايش انتشار صوت مي
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 زاویه تیغه و گونه چوبی بر انتشار صوت تأثیر -8شکل 

 

 عمر کاربرد تیغه تأثیر

 9نتايج طول عمر تيغه بر ميزان انتشار صوت در شکل 

است. نتايج نشان داد با افزايش طول عمر  شدهدادهنشان 

كه از  طورهمانيابد. تيغه ميزان انتشار صوت افزايش مي

 هايگونهباشد، ميزان افزايش صوت در نتايج مشخص مي

هاي چوبي با تر بيشتر از گونهبا دانسيته باالتر و سخت

ساعت  240، در اثر ديگرعبارتبهباشد. انسيته كمتر ميد

كار تيغه اره ميزان انتشار صوت در گونه توسکا به ميزان 

در گونه چوبي  كهدرصورتيدرصد افزايش يافته است،  5/2

-درصد مي 5/4ممرز اين ميزان افزايش صوت در حدود 

دليل براي افزايش آلودگي صوتي با  ترينمهمباشد. 

. استطول كاركرد تيغه افزايش سائيدگي تيغه افزايش 

دهد گونه بررسي ارگونوميکي حد مجاز كاركرد نشان مي

دقيقه مجاز به فعاليت  20ممرز با تيغه كاركرده در حدود 

 1تيغه نو استفاده شود به ميزان  كهدرصورتيباشد مي

يابد. همچنين، بيشترين حد مجاز ساعت افزايش مي

ساعت  8گونه توسکا با تيغه نو به ميزان كاركرد مربوط به 

ساعت ميزان  240با افزايش طول عمر تيغه تا  باشد.مي

توان علت آن را كند انتشار صوت افزايش يافت، كه مي

هاي تيغه اره دانست كه با كاهش برندگي شدن دندانه

ها، و افزايش ميزان تنش و فشار بيشتري به تيغه دندانه

شود.سروصداي بيشتري ميباعث ايجاد  واردشده
 

 
 طول عمر کارکرد تیغه و گونه چوبی بر انتشار صوت تأثیر -9شکل 
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شکاف زن، تیغه دارای استفاده از تیغه خط تأثیر

 و استفاده از گونیا انبساط

شکاف زن، تيغه داراي استفاده از تيغه خط تأثيرنتايج 

 شدهدادهنشان  10و استفاده از گونيا در شکل  انبساط

 نيماشكاري هايي كه در فرايند برشاست. يکي از تيغه

باشد. زن ميگيرد تيغه خطقرار مي مورداستفاده دوركن

تواند از صفحه كاري اپراتور ميهمچنين در فرايند برش

استفاده نمايد كه وجود هر يک از  اندازه بريگونيا جهت 

نشان باشد. نتايج مي مؤثرآنها در ميزان انتشار صوت بسيار 

-داد استفاده از خط زن باعث افزايش انتشار صوت مي

زن در ماشين دوركن در صورت استفاده از تيغه خطگردد. 

-به دليل فعال شدن موتور ثانويه و حركت شافت و ياتاقان

شود. هاي مربوطه، بنابراين انتشار صوت بيشتري ايجاد مي

دهد مينتايج استفاده از گونيا بر ميزان انتشار صوت نشان 

استفاده از گونيا به علت داشتن سطح اتکا در فرايند برش 

باعث كاهش ميزان انتشار صوت گرديده است. 

، در صورت استفاده از گونيا در گونه توسکا، ديگرعبارتبه

درصد  5/2و  5/3، 5/2چنار و ممرز به ترتيب به ميزان 

استفاده از گونيا در فرايند انتشار صوت كاهش يافت. 

هاي و لرزش هاحركتكاري چوب باعث گرديد از برش

كوچک و بزرگ چوب در حين برش كاهش يابد و اين 

باعث كاهش انتشار صوت  درنهايتمهار شدن چوب 

طبق استاندارد حد مجاز فعاليت، در صورت گرديد. 

 1استفاده از گونيا ميزان حد مجاز فعاليت با گونه چنار 

ايج نشان داد، استفاده يابد. همچنين نتساعت افزايش مي

ميزان انتشار صدا را  داراي شکاف انبساط هاياز تيغه

دهد و اين كاهش انتشار صوت باعث شد تا به كاهش مي

بل نزديک گردد كه حد دسي 85ترتيب گونه توسکا به 

 باشد.مي روزشبانهساعت در طول  8مجاز براي فعاليت 

ملکرد خوبي را هاي داراي شکاف انبساط عاستفاده از تيغه

از خود نشان داد و توانست ميزان انتشار صوت را به دليل 

ارتعاش كمتر و همچنين جلوگيري از تغيير فرم تيغه در 

كاري كه در اثر توليد حرارت و حالت انبساط و فرايند برش

 درنهايتشود را جلوگيري نمايد و انقباض در تيغه مي

و همکاران  Olaosunمطالعات  باعث انتشار صوت شود.

 در كارگاه سروصدادر حوزه ارزيابي سطح انتشار ( 2009)

 .[12]و آلودگي صوتي با نتايج تحقيق مطابقت دارد 

 

 
 بر انتشار صوت ایو استفاده از گون شکاف انبساط زن،خط غهیت تأثیر -10شکل 

 

 گیرینتیجه

هاي شغلي كه ها و بيماريآسيب ترينمهميکي از 

هاي صنايع چوب و ها و كارخانهكارگاهكارگران شاغل در 

آلودگي صوتي ناشي از فعاليت  ،كندمبلمان را تهديد مي

توان باشد. از نتايج اين تحقيق ميهاي صنعتي ميماشين

ميزان انتشار صوت در اثر استفاده از  ،گيري نمودنتيجه

ماشين دوركن زياد بوده ولي در حالت روشن دستگاه و 

ليات برش( آسيب صوتي زيادي را بدون بار )بدون عم



  1400 زمستان، 4، شماره دوازدهممجله صنايع چوب و كاغذ ايران، سال 
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بل( و طبق استاندارد در حد دسي 80نمايد )اعمال نمي

باشد. بعالوه، استفاده ساعت مي 24مجاز براي فعاليت در 

از گوشي محافظ در حفظ سالمت و ايمني كارگران 

تواند انتشار ارگونوميکي بسيار اهميت دارد و مي ازلحاظ

هش دهد كه بسيار بل كادسي 38را تا ميزان  صوت

گيري نمود، نوع نتيجه توانميباشد. همچنين سودمند مي

بر  كاريتيغه و فرآيند برش متغيرو پارامترهاي  گونه چوبي

بندي توان جمعمياست.  مؤثرميزان انتشار صوت بسيار 

هاي صنايع چوب نمود كه ميزان آلودگي در كارگاه

در زمان استفاده از ماشين دوركن براي شنوايي  خصوصبه

 برداشتنكارگران بايستي عالوه  ،باشدبسيار خطرناک مي

ملزم به استفاده از آنها  ،ايمني نظير گوشي محافظ لوازم

اين  بارزيانگردند. آموزش و آشنايي كارگران با آثار 

و استفاده از  حفظ تواند در تشويق آنها باشغلي مي يبيمار

ن وسايل تشويق نمايد. با توجه به تحقيقات بسيار اندكي اي

كه در حوزه ايمني و مسائل ارگونوميکي صنعت مبلمان 

كشور شده است و طبق آمار وزارت صنعت ميزان اشتغال 

باشد، بنابراين درصد مي 10در اين بخش نزديک به 

تواند از اين و آموزش مي رسانياطالعگسترش تحقيقات، 

شود در آينده در کاهد و پيشنهاد ميآسيب شغلي ب

خصوص راهکارهاي ديگر كاهش انتشار صوت بر روي ساير 

 و ارزيابي قرار گيرد. موردبررسيهاي دستگاه
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IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  eeffffeeccttiivvee  ppaarraammeetteerrss  ooff  ssoouunndd  eemmiissssiioonn  iinn  wwoooodd  mmaacchhiinniinngg  

pprroocceessss  wwiitthh  aann  eerrggoonnoommiicc  aapppprrooaacchh    

  

  
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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