مجله مهندسی بهداشت حرفه ای
دوره  ،2شماره  ،4زمستان 94

خصوصیات تایر در خودروهای تاکسی درونشهری بر سطح مواجهه با
ارتعاش تمام بدن رانندگان

میالد درخشان جزری  ،1محمدرضا منظم اسماعیل پور  ،*،2سید مصطفی
3
حسینی

DOI: 10.21859/johe-02045

تاريخ دريافت مقاله۱۳۹۴/۱۱/0۴ :
تاريخ پذيرش مقاله۱۳۹۵/0۱/۲۰ :
واژگان کلیدی:
تایر
ارتعاش تمام بدن
تاکسی
راننده
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی
همدان محفوظ است.

* نويســنده مســئول :محمدرضــا منظــم اســماعیل پــور ،اســتاد گــروه مهندســی بهداشــت
حرفــهای ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،تهــران ،ایــران .ایمیــل:
esmaeelm@sina.tums.ac.ir
چکیده
مقدمــه :راننــدگان تاکســی بــه طــور مکــرر بــا ارتعــاش تمــام بــدن مواجهــه دارنــد کــه موجــب کمــردرد،
اختــاالت گوارشــی میگــردد .بــه دلیــل وابســتگی ایــن نــوع ارتعــاش از وضعیــت اجــزاء خــودرو ،ایــن مطالعــه
باهــدف تأثیــر مشــخصههای تایــر بــر کاهــش مقــدار ارتعــاش وارده بــر تمــام بــدن راننــده تاکســی پــژو 405
انجــام گرفــت.
روش کار :در ایــن مطالعــه تجربــی ،درحالیکــه میــزان بــاد الســتیک ،دور موتــور ،شــیب جــاده ،تعــداد
سرنشــین ،ســرعت خــودرو ،نــوع فنرهــا و کمکفنرهــا ثابــت میباشــد ،مقــدار مشــخصههای ارتعــاش تمــام
مطابــق بــا اســتاندارد  ISO2631-1در هــر یــک از حالتهــای :الســتیک بــدون تیــوب ثابــت و ســیال درون
آن متغیــر (هــوای معمولــی یــا گاز نیتــروژن) و همچنیــن نــوع بــاد الســتیک ثابــت و وضعیــت وجــود تیــوب
متغیــر (تیــوب دار یــا بــدون تیــوب) در جــاده آســفالت اندازهگیــری و محاســبه گردیــد .ســپس تأثیــر تغییــرات
بــا اســتفاده از آزمــون آمــاری مناســب بررســی گردیــد.
یافتههــا :بعــد از جایگزینــی نیتــروژن بــه جــای هــوای معمولــی و الســتیک بــدون تیــوپ بــه جــای تیــوبدار،
میانگیــن شــتاب  rmsدر محــور ( Zمحــور غالــب) ،شــتاب  rmsمعــادل  8ســاعته ) A(8و فاکتــور قلــه کاهــش
یافــت ( .)P > 0/05همچنیــن میانگیــن مقــدار ) A(8از ناحیــه خطــرات بهداشــتی ( )m/s2 > 0/9بــه ناحیــه
احتیــاط ( )m/s2 0/9-0/45کاهــش یافــت و مقــدار آن ( )m/s2 0/8میباشــد.
نتیجهگیــری :مقــدار ارتعــاش وارده بــر تمــام بــدن راننــده تاکســی پــژو  405بــه وضعیــت وجــود تیــوب و
نــوع بــاد الســتیک حســاس میباشــد و میتوانیــم بــا تغییــر ایــن مشــخصههای تایــر ،میــزان ارتعــاش تمــام
بــدن را بــه کمتــر از حــد بــاالی خطــرات بهداشــتی ( )m/s2 0/9کاهــش دهیــم.

مقدمه
راننــدگان تاکســی روزانــه بــه طــور مکــرر در حیــن جابجایــی
مســافران بــا ارتعــاش تمــام بــدن مواجهــه دارنــد [ .]1ایــن نــوع
ارتعــاش در محــدوده فرکانســی  80-1هرتــز میباشــد .ارتعــاش
تمــام بــدن یکــی از عوامــل زیــانآور فیزیکــی محیــط کار میباشــد
کــه اثــرات زیــانآور بســیاری بــر بــدن دارد .هنــگام تمــاس فــرد بــا
ســطح در حــال ارتعــاش اثــرات آن بــروز میکنــد .از شــایعترین
ایــن اثــرات ،اختــاالت اســکلتی عضالنــی میباشــد کــه مهمتریــن
ایــن اختــاالت درد در ناحیــه کمــر اســت ،بعــاوه موجــب اختــاالت
گوارشــی ،آســیب بــه سیســتم شــنوایی و اختــال در تمرکــز ایجــاد
میگــردد [ .]3 ,2بــر اســاس مطالعــه  Mitsuhiko Fو همکارانــش

کــه بــر روی  248راننــده تاکســی انجــام گردیــد ،شــیوع درد در
ناحیــه کمــر  %45/8گــزارش گردیــد و همچنیــن بــر اســاس مطالعــه
 ،Mitsuhiko Fرانندههــای تاکســی در ژاپــن یــک روز در میــان 18
ســاعت کار میکننــد و میــزان مواجهــه بــا ارتعــاش تمــام بــدن در
 12تاکســی مــورد بررســی قــرار گرفــت و بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه بــا توجــه بــه اســتاندارد  1-ISO2631مواجهــه ایــن رانندههــا
بــا ارتعــاش تمــام بــدن اکثــرا ً در محــدوده احتیــاط میباشــد [.]1
معمــوالً ،انســان در زندگــی روزمــره در خودروهــا ،اتوبوسهــا ،قطــار،
دوچرخــه و موتورســیکلت بــا ارتعــاش تمــام بــدن مواجــه دارد [.]2
زبــری جادههــا در هنــگام حرکــت وســایل ذکرشــده موجــب ایجــاد
ارتعاشــات عمــودی در آنهــا میشــود و همچنیــن ایــن ارتعاشــات
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 1کارشــناس ارشــد مهندســی بهداشــت حرفــهای ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی
تهــران ،تهــران ،ایــران
 2اســتاد گــروه مهندســی بهداشــت حرف ـهای ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران،
تهــران ،ایــران
 3اســتاد گــروه اپیدمیولــوژی و آمــار زیســتی ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران،
تهــران ،ایــران
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در ایــن مطالعــه ،آزمایشــات بــر روی یــک دســتگاه خــودروی
تاکســی پــژو  405کــه در ســال  2014در ایــران به تولید رســیده
اســت انجــام گردیــد .ایــن خــودرو هنــگام شــروع آزمایشــات بــه
طــور کلــی حــدود  30000کیلومتــر مســافت را پیمــوده اســت.
راننــده ایــن تاکســی روزانــه بــه طــور میانگیــن حــدود 10
ســاعت مشــغول بــه رانندگــی میباشــد .بــه دلیــل افزایــش
دقــت و حــذف عوامــل مداخلــه گــر ،قبــل از شــروع آزمایشــات
ایــن خــودرو تحــت انجــام آزمایشــات فنــی در مرکــز مکانیــزه
معاینــه فنــی خودروهــای ســواری قــرار گرفــت .تســتهای
تعریفشــده در ایــن مراکــز شــامل :تســت فنرهــا و کمــک
فنرهــا ( )Shock Absorber Testerو تســت تعــادل تایرهــا
( )Tire Balance Testerبــا اســتفاده از دســتگاه SAXON
 Vehicle brake testerانجــام گرفــت (تصویــر  .)1بــه منظــور
تســت فنرهــا و کمکفنرهــا بــر اســاس تصویــر  1ارتعاشــی بــا
فرکانــس ثابــت (معمــوالً  16هرتــز) و دامنــه ارتعــاش حــدود
یــک ســانتیمتر بــه تایرهــا وارد میشــود و ســپس توســط
دســتگاه ،درصــد ایزوالســیون ارتعــاش وارده مشــخص میگــردد
و اگــر ایــن درصــد بیشــتر از حــدود  50درصــد باشــد ،فنرهــا
و کمکفنرهــا قابــل اســتفاده میباشــند .بــا توجــه بــه تســت
تعــادل تایرهــا ،اگــر انحــراف تایرهــا در هــر  1000متــر حرکــت،
کمتــر از  12متــر بــه طرفیــن باشــد تایرهــا باالنــس میباشــد
در صــورت عــدم باالنــس تایرهــا و ایجــاد لــرزش هنــگام حرکت،
بــا اســتفاده از اتصــال قطعــه ســرب بــه قســمت ناهماهنــگ
کننــده تایــر تعــادل مجــدد تایــر ایجــاد میگــردد .در نهایــت
اگــر نتیجــه هــر یــک از ایــن تسـتها مــورد تأییــد ایــن مرکــز
باشــد ( )Okنشــاندهنده میــزان صحــت و ســامت خــودرو
از نظــر فنــی و همچنیــن عــدم انتقــال ارتعاشــات اضافــی
میباشــد .در غیــر ایــن صــورت نتیجــه تســت مــورد قبــول
مرکــز معاینــه فنــی قــرار نمیگیــرد ( )Not Okو بایــد قطعــات
خــودرو مربــوط بــه تســت تعمیــر و یــا تعویــض گــردد.
بعــد از تأییــد ســامت فنــی تاکســی مــورد مطالعــه ،اندازهگیری
مشــخصههای ارتعاشــات تمــام بــدن وارده بــه راننــده آن در
محیــط کامـ ً
ا واقعــی در بزرگــراه تقریبـاً مســتقیم کرج-قزویــن
بــه طــول  95کیلومتــر واقــع در اســتان البــرز (ایــن بزرگــراه راه
ارتباطــی اصلــی کــرج و قزویــن بــوده اســت کــه از اســتانهای
ایــران میباشــند ).کــه آســفالت شــده و تقریب ـاً بــدون شــیب
اســت ،انجــام گرفــت .الزم بــه ذکــر اســت کــه بــه منظــور
افزایــش صحــت در اندازهگیــری مشــخصههای ارتعــاش در
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بــه راننــده و مســافران نیــز منتقــل میگــردد کــه باعــث ایجــاد
عــوارض در آنهــا میگــردد و همچنیــن ســطح ایمنــی راننــده و
مســافران کاهــش مییابــد [ .]4هنــگام حرکــت خــودرو بــر روی
جــاده ،خــودرو هماننــد یــک سیســتم ارتعاشــی عمــل میکنــد کــه
فرکانــس ارتعــاش آن بــه زبــری جــاده و بــه فنریــت و جــرم خــودرو
بســتگی دارد [ .]5فنرهــا و کمکفنرهــا و همچنیــن الســتیک و تیــوب
تایرهــا موجــب فنریــت خــودرو میشــوند کــه در کاهــش ارتعاشــات
وارده بــر تمــام بــدن راننــدگان و سرنشــینان خودروهــا نقــش بســیار
مهمــی دارنــد .بــا توجــه بــه مــوارد ذکرشــده ،کاهــش مواجهــه بــا
ارتعــاش تمــام بــدن در راننــدگان تاکســی یــک امــر مهــم بشــمار
میآیــد ،همچنیــن شــیفت کاری طوالنــی اهمیــت ایــن موضــوع را
افزایــش میدهــد .در مطالعــهای  Bouazaraو همکارانــش در ســال
 2006و همچنیــن  Hanssonدر ســال  2002بــه منظــور کاهــش
ارتعــاش تمــام بــدن در وســیله نقلیــه انجــام دادنــد ،از اســتراتژی
سیســتم تعلیــق در صندلــی و کابیــن وســیله نقلیــه اســتفاده کردنــد
کــه ایــن اســتراتژی اگرچــه در کاهــش ارتعــاش تأثیــر بســزایی دارد
ولــی دارای هزینــه و پیچیدگــی باالیــی میباشــد [ .]8-6همچنیــن
در مطالعــه  Sherwin Lو همکارانــش بــرای کاهــش ارتعــاش تمــام
بــدن از اســتراتژی کاهــش بــاد الســتیک اســتفاده شــد کــه نتایــج
نشــان داد احتمــال آســیب بــه الســتیک در حیــن حرکــت در میــزان
بــاد الســتیک کــم وجــود دارد [ .]10 ,9بــا توجــه بــه مطالعــه Tae
 Keun Leeو همــکارش در ســال  2008بــر رو آنالیــز ارتعــاش ناشــی
از تایــر اتومبیــل ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند بــه دلیــل اینکــه تایــر بــا
ناهمواریهــای ســطح جــاده بــه طــور محســوس در تمــاس اســت،
حتــی تفــاوت در فاکتورهــای طراحــی ســطح تایرهــا موجــب تغییر در
شــتاب  rmsوزن یافتــه فرکانســی شــده اســت و همچنیــن در مطالعه
 Sherwinذکــر گردیــده اســت کــه مشــخصههای تایــر اتومبیلهــا
نقــش بســیار مهمــی در کنتــرل ارتعــاش وارده بــر سرنشــینان
دارد [ .]11-9بــا توجــه بــه مــوارد ذکرشــده ،عوامــل گوناگونــی در
مقــدار ارتعــاش وارده بــر تمــام بــدن راننــده تأثیرگــذار میباشــد و
همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت کــه در ایــران تعــداد تاکســی خــودروی
ســواری بســیار زیــاد (حــدود  )100000میباشــد و راننــدگان ایــن
تاکسـیهای درونشــهری در طــول شــبانهروز بــه طــور مکــرر حــدود
 10ســاعت در حــال رانندگــی میباشــند کــه نتیجــه آن مواجهــه
بــا ارتعــاش تمــام بــدن میباشــد [ .]12بــا توجــه بــه جســتجوهای
صــورت گرفتــه ،مطالع ـهای بــه منظــور کاهــش ارتعــاش تمــام بــدن
بــا هزینــه و پیچیدگــی کمتــر در ایــن خودروهــا انجــام نگرفتــه اســت.
بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع ،در ایــن مطالعــه چگونگــی تأثیــر
نــوع ســیال درون الســتیک و وضعیــت وجــود یــا عــدم وجــود تیــوب
و ترکیــب آنهــا بــر کاهــش مقــدار مشــخصههای ارتعــاش وارده بــر
تمــام بــدن در راننــده تاکســی پــژو  405مــورد بررســی قــرار گرفــت.

روش کار

درخشان جزری و همکاران

اندازهگیری مشخصههای ارتعاش تمام بدن
در ایــن مطالعــه بــر اســاس توصیــه اســتاندارد ،1-2631 ISO
هنگامــی کــه خــودرو در حــال حرکــت اســت مشــخصههای
ارتعــاش تمــام بــدن اندازهگیــری و محاســبه گردیــد [ .]2بــا
توجــه بــه اینکــه ارتعــاش تمــام بــدن در محــدوده فرکانســی 1
تــا  80هرتــز میباشــد در ایــن اســتاندارد ذکــر گردیــده اســت
کــه خطــر صدمــات در همــه فرکانسهــا برابــر نیســتند بــه
همیــن دلیــل یــک بانــد توزیــن فرکانســی ارائــه شــده اســت.
در ارتعــاش تمــام بــدن بــر اســاس ایــن اســتاندارد ،فیلترهــای
توزیــن فرکانســی شــامل )Wc( :بــرای ارتعــاش در محــور ،X
)(Wdبــرای ارتعــاش در محــور (Wk) ،Yبــرای ارتعــاش در
محــور  Zدر حالتــی کــه فــرد روی صندلی نشســته اســت مورد
اســتفاده قــرار میگیــرد .اندازهگیــری دادههــای مربــوط بــه
مشــخصههای ارتعــاش بــا اســتفاده از دســتگاه ارتعــاش ســنج
مــدل  958A SVANکالیبــره شــده محصول آمریکا و لهســتان
کــه دارای سنســور مخصــوص ارتعــاش تمــام بــدن (ضخامــت
 )12mmمیباشــد مطابــق بــا اســتاندارد  1-2631 ISOانجــام
گرفــت .بــر اســاس ایــن اســتاندارد ،ایــن سنســور بر روی ســطح
نشــیمنگاه صندلــی راننــده قــرار گرفــت .بــا توجــه بــه ایــن
کــه خــودروی مــورد مطالعــه از نــوع تاکس ـیهای مســافربری
داخــل شــهر میباشــد .بــه دلیــل تــردد زیــاد خودروهــا در
داخــل شــهر ،ایــن تاکســیها بــه طــور میانگیــن حــدود 40
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تصویــر  :1انجــام آزمایشــات فنــی مرکــز مکانیــزه معاینــه فنــی
خودروهــای ســواری

] [ DOI: 10.21859/johe-02045

خــودروی مــورد مطالعــه ،میــزان بــاد الســتیک ( ،)PSI 30دور
موتــور ( 3000دور در دقیقــه) ،ســرعت خــودرو ( 40کیلومتــر بر
ســاعت) ،نــوع صندلــی راننــده ،نــوع الســتیک ،ســایز الســتیک،
رینــگ تایــر ،فنرهــا و کمکفنرهــا ثابــت میباشــد.

کیلومتــر بــر ســاعت حرکــت کننــد .بــه همیــن دلیــل در ایــن
مطالعــه اندازهگیــری مشــخصههای ارتعــاش در ســرعت 40
کیلومتــر بــر ســاعت انجــام گرفــت کــه نتایــج تحقیــق اعتبــار
بیشــتری داشــته باشــد .اندازهگیــری مشــخصههای ارتعــاش
تمــام بــدن در هــر یــک از حالتهــای مشــخصههای الســتیک
بــه طــور جداگانــه بــه مــدت  30دقیقــه انجــام گرفــت .هــر
یــک از حالتهــای مشــخصههای الســتیک شــامل :الســتیک
بــدون تیــوب ثابــت میباشــد و بــاد الســتیک از نــوع هــوای
معمولــی یــا نیتــروژن و همچنیــن زمانــی کــه بــاد الســتیک از
نــوع هــوای معمولــی ثابــت میباشــد و الســتیک تیــوب دار یــا
بــدون تیــوب میباشــد .البتــه الزم بــه ذکــر اســت بــه منظــور
افزایــش دقــت و صحــت ،بــه دلیــل اینکــه ایــن مطالعــه از نــوع
تجربــی میباشــد و در محیــط کام ـ ً
ا واقعــی انجــام میگیــرد
یقینــاً وجــود عوامــل مداخــه گــر امــکان پذیــر میباشــد،
بنابــر ایــن اندازهگیــری مشــخصههای ارتعــاش تمــام بــدن در
هــر یــک از حالتهــای ذکرشــده  24مرتبــه تکــرار گردیــد و
ســپس میانگیــن دادههــای مربوطــه ثبــت گردیــد .البتــه ایــن
اســتاندارد پیشــنهاد میکنــد محــوری کــه بیشتریــن شــدت
(محــور غالــب) را دارد بــرای ارزیابــی شــدت ارتعــاش بــکار رود
[ ]2کــه مــا در ایــن مطالعــه بــرای محاســبه فاکتــور قلــه محور
غالــب را در نظــر گرفتیــم .بــا توجــه بــه اســتاندارد ،اگــر فاکتور
قلــه ( )CFکمتــر یــا بیشــتر از  9باشــد میــزان شــتاب ارتعــاش
مؤثــر ( )Armsدر هــر یــک از محورهــا و برآینــد محورهــای
سـهگانه شــتاب مؤثــر ( )AXYZو همچنیــن شــتاب  rmsوزن
یافتــه فرکانســی معــادل  8ســاعته اندازهگیــری میگــردد.
در اســتاندارد  1-ISO2631بــرای شــتاب  rmsوزن یافتــه
فرکانســی معــادل  8ســاعته )) ،(A(8ناحیــهای بــه منظــور
هشــدار بهداشــتی تعریــف شــده اســت .ایــن ناحیــه دارای حــد
پاییــن ( 0/45متــر بــر مجــذور ثانیــه) و حــد بــاال ( 0/9متــر بــر
مجــذور ثانیــه) میباشــد بیشــتر از  m/s2 0/9ناحیــه ایجــاد
خطــرات بهداشــتی و کمتــر از  m/s2 0/45ناحیــه ایمــن و بین
ایــن دو مقــدار ،ناحیــه احتیــاط ( )m/s2 0/9-0/45معرفــی
شــده اســت .بــا توجــه بــه اســتاندارد ،همــان طــور کــه گفتــه
شــد ،فاکتــور قلــه ( )CFنیــز بــا اســتفاده از مشــخصههای
ارتعاشــی مربــوط بــه محــوری کــه شــتاب  rmsوزن یافتــه
بیشــتری دارد محاســبه گردیــد .نحــوه اندازهگیــری و محاســبه
مشــخصههای ارتعــاش تمــام بــدن در ادامــه آمــده اســت،
بــا توجــه بــه اســتاندارد  ،1-ISO2631دســتگاه ارتعــاش
ســنج بــرای اندازهگیــری ارتعــاش تمــام بــدن تنظیــم گردیــد
و میانگیــن شــتاب  rmsوزن یافتــه فرکانســی هــر یــک از
محورهــای  X ،Y ،Zدر هــر یــک از حالتهــای مشــخصههای
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 :شتاب  rmsوزن یافته فرکانسی ()m/s2
 :Tمــدت زمــان اندازهگیــری (در مطالعــه  30دقیقــه
میبا شــد ) .
) :aw(tشتاب وزن یافته فرکانسی در زمان  tاست.
در ایــن مطالعــه بــه دلیــل اینکــه میــزان شــتاب ارتعاشــی
کــه بــرای ســامتی خطرآفریــن اســت مــد نظــر میباشــد،
بــا توجــه بــه اســتاندارد  ،1-ISO2631برآینــد شــتاب rms
وزن یافتــه فرکانســی بــه دســت آمــده محورهــای سـهگانه ،Z
 X ،Yدر هــر یــک از حالتهــای مشــخصههای الســتیک بــا
اســتفاده از معادلــه ( )2محاســبه گردیــد کــه در ایــن معادلــه
شــتاب  rmsوزن یافتــه فرکانســی در محورهــای افقــی ()X ،Y
در ضریــب  1/4ضــرب میگردیــد:
معادله ()2
=
2
( :)AXYZبــر آینــد شــتاب ارتعاشــی (  )m/sترکیبشــده در
هــر ســه محــور X ،Y ،Z
2
 ay axو  :azبــه ترتیــب بزرگــی شــتاب ارتعاشــی (  )m/sدر
محورهــای  X ،Y ،Zمیباشــد.
بــا در نظــر گرفتــن اینکــه راننــده خــودروی مــورد مطالعــه
روزانــه  10ســاعت در حــال رانندگــی میباشــد ،در ایــن
مطالعــه بــرای محاســبه میــزان مواجــه بــا شــتاب  rmsوزن
یافتــه فرکانســی معــادل  8ســاعته )) (A(8در هــر یــک
از حالتهــای مشــخصههای الســتیک ذکرشــده بــر ایــن
اســاس میباشــد کــه فــرض بــر ایــن اســت اگــر راننــده بــه
طــور کامــل در طــول یــک شــیفت کاری ( 10ســاعته) بــا هــر
یــک از حالتهــای مشــخصههای الســتیک (الســتیک بــدون
تیــوب ثابــت باشــد و بــاد الســتیک از نــوع هــوای معمولــی
یــا نیتــروژن و همچنیــن زمانــی کــه بــاد الســتیک از نــوع
هــوای معمولــی ثابــت باشــد و الســتیک تیــوب دار یــا بــدون
یافتهها
تیــوب باشــد ).حرکــت کنــد (A(8)) ،بــر اســاس معادلــه ()3
در ایــن مطالعــه ،صحــت و ســامت تاکســی خــودروی
محاســبه گردیــد.
پــژو  405مــورد نظــر توســط مرکــز مکانیــزه معاینــه فنــی
معادله ()3
خودروهــای ســبک تأییــد گردیــد و نتایــج هــر یــک از
تســتهای انجامشــده در مرکــز معاینــه فنــی ،در جــدول 1
) :A(8شتاب  rmsوزن یافته فرکانسی معادل  8ساعته ()m/s2
آورده شــده اســت:
 :nزیر وظیفه (هر یک از حالتهای مشخصههای الستیک)
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الســتیک ،هنگامــی کــه الســتیک بــدون تیــوب ثابــت و ســیال
درون آن متغیــر (هــوای معمولــی یــا نیتــروژن) و همچنیــن
نــوع بــاد الســتیک ثابــت و وضعیــت وجــود تیــوب متغیــر
(تیــوب دار یــا بــدون تیــوب) بــر اســاس معادلــه ( )1بــه مــدت
 30دقیقــه اندازهگیــری گردیــد:
معادله ()1
=

 :Nوظیفه اصلی (در این مطالعه رانندگی میباشد)
 :Awnبرآینــد شــتاب  rmsوزن یافتــه فرکانســی بــرای زیــر وظیفــه
)m/s2( n
 :Tnزمــان مواجهــه بــرای زیــر وظیفــه ( nبــر حســب ســاعت
میباشــد کــه در ایــن مطالعــه  10ســاعت بــرای هــر زیــر وظیفــه
در نظــر گرفتــه شــد).
در ادامــه بــرای محاســبه فاکتــور قلــه ،حداکثــر شــتاب ارتعاشــی
( )Apeakنیــز در حیــن  30دقیقــه اندازهگیــری ،در هــر یــک از
حالتهــای مشــخصههای الســتیک ثبــت گردیــد و همچنیــن
در اینجــا بــا توجــه بــه اســتاندارد  1-ISO263شــتاب مؤثــر وزن
یافتــه فرکانســی ( )Ar.m.sمحــوری کــه دارای بیشتریــن شــدت
شــتاب ارتعاشــی باشــد انتخــاب گردیــد و فاکتــور قلــه ( )CFتوســط
ایــن دو مشــخصه ارتعــاش بــر اســاس معادلــه ( ،)4در هــر یــک از
حالتهــای مشــخصههای الســتیک محاســبه گردیــد:
معادله ()4
 :Apeakحداکثر شتاب ارتعاشی
 :Armsشتاب مؤثر در محور غالب (محور )Z
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن مطالعــه از نــوع مطالعــه تجربــی میباشــد
و بررســی ارتبــاط مشــخصههای تایــر بــا مشــخصههای ارتعــاش
مــد نظــر اســت ،نیــاز بــه تحلیلهــای آمــاری نیــز دارد .البتــه
بــرای تشــخیص اســتفاده صحیــح آزمــون آمــاری مــورد نیــاز
جهــت تحلیــل داده ،وضعیــت نرمــال بــودن هــر یــک از متغیرهــا
بــا اســتفاده از آزمــون کولموگــروف– اســمیرنوف بــا میــزان خطــای
بزرگتــر از  0/05مــورد بررســی قــرار گرفــت .بــا توجــه بــه اینکــه
توزیــع دادههــای جم ـعآوری شــده نرمــال میباشــد جهــت تحلیــل
و بررســی تأثیــر تغییــر مشــخصههای الســتیک بــر مشــخصههای
ارتعــاش تمــام بــدن بــا اســتفاده از نرمافــزار  16 SPSSاز آزمــون
پارامتریــک  Independent-Sample t testبــرای مقایســه
میانگیــن هــر یــک از متغیرهــای کمــی (شــتاب  rmsوزن یافتــه
فرکانســی ( )Armsدر هــر یــک از محورهــای  X ،Y ،Zو برآینــد
محورهــای س ـهگانه ( )AXYZو همچنیــن شــتاب  rmsوزن یافتــه
فرکانســی معــادل  8ســاعته )) (A(8در قبــل و بعــد از تغییــر هــر
یــک از حالتهــای مشــخصههای تایــر مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.

درخشان جزری و همکاران

آزمونهای معاینه فنی

وضعیت نتایج مرکز معاینه فنی
Ok

وضعیت فنی
%90
balanced

Shock Absorber Tester
Tire Balance Tester

Ok

جدول  :2میانگین مقادیر مشخصههای ارتعاشی تمام بدن در هر یک از حالتهای مشخصههای الستیک
شتاب  rmsوزن یافته فرکانسی ()m/s2
برآیند شتاب
ارتعاشی محورهای
سهگانه

شتاب  rmsوزن
یافته فرکانسی
معادل  8ساعته
)8(A

میانگین

میانگین

میانگین انحراف میانگین انحراف میانگین انحراف
معیار
معیار
معیار

میانگین انحراف
معیار

باد الستیک از
نوع هوای معمولی
با تیوب

0/38

0/09

0/43

0/09

0/55

0/19

0/87

0/98

29/2

7/7

بدون تیوب

0/33

0/08

0/37

0/09

0/46

0/14

0/76

0/85

26/6

5

الستیک بدون
تیوب
هوای معمولی

0/37

0/09

0/39

0/08

0/61

0/15

0/89

0/99

30/5

7/8

نیتروژن

0/35

0/08

0/4

0/1

0/38

0/06

0/74

0/8

25/3

3/6

جدول  :3نتیجه آزمون نمونههای وابسته مشخصههای ارتعاش مورد بررسی در تاکسی مورد مطالعه در قبل و بعد از تغییرات باد الستیک و وضعیت
تیوب
متغیرهای مستقل
وضعیت وجود تیوبP value ،

سیال درون الستیکP value ،

شتاب  rmsوزن یافته فرکانسی ()m/s2
X

0/031

0/312

Y

0/034

0/545

Z

0/003

0/0001

برآیند شتاب ارتعاشی محورهای سهگانه

0/011

0/001

شتاب  rmsوزن یافته فرکانسی معادل  8ساعته )8(A

0/01

0/001

میانگین فاکتور قله صندلی در محور )Z (m/s2

0/018

0/005

نتایــج ایــن آزمایشــات نشــان داد کــه درصــد ایزوالســیون
کمکفنرهــا کامــ ً
ا ســالم و حــدود  90درصــد میباشــند و
ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه نیــازی بــه تعویــض ندارنــد و
بــه خوبــی در کاهــش ارتعاشــات ناگهانــی تأثیــر مثبــت دارنــد.
بــا توجــه بــه جــدول فــوق ،تایرهــای خــودروی مــورد مطالعــه
باالنــس (متعــادل کــردن تایرهــای خــودرو) میباشــد و
انحــراف تایرهــا در هــر  1000متــر کمتــر از  12متــر میباشــد،

بــه ایــن معنــی میباشــد کــه تایرهــای هــر محــور تــا حــد
امــکان باهــم مــوازی میباشــند و هیچگونــه انحــراف خــارج
از اســتانداردی نســبت بــه هــم ندارنــد در نتیجــه در حیــن
اندازهگیــری ارتعــاش تمــام بــدن مداخــات ایجــاد نمیکنــد.
بــا توجــه بــه مــوارد ذکرشــده ،مشــخصههای ارتعــاش کــه
در آزمایشــات اندازهگیــری گردیــد بیشــتر مربــوط بــه
ناهمــواری ســطح جــاده میباشــد .بنابرایــن اندازهگیریهــا
39

Downloaded from johe.umsha.ac.ir at 22:58 +0430 on Wednesday July 18th 2018

شتاب ارتعاشی در
محور X

شتاب ارتعاشی
در محور Y

شتاب ارتعاشی
در محور Z

میانگین فاکتور
قله صندلی در
محور )m/s2( Z
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جدول  :1نتایج آزمونهای مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک
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دارای دقــت و صحــت میباشــد .بــا توجــه بــه هــدف ایــن کلــی بــا توجــه بــه جــدول  ،2کمتریــن میانگیــن شــتاب rms
مطالعــه ،نتیجــه آزمایشــات مربــوط بــه اندازهگیریهــا و وزن یافتــه فرکانســی در محــور ( Zمحــور غالــب) ،فاکتــور قلــه،
محاســبات مشــخصههای ارتعــاش در هــر یــک از حالتهــای شــتاب  rmsوزن یافتــه فرکانســی معــادل  8ســاعته هنگامــی
مشــخصههای الســتیک ذکرشــده در خــودروی پــژو  405گــزارش گردیــده اســت کــه الســتیک از نــوع بــدون تیــوب
مــورد مطالعــه ،ثبــت و گــزارش گردیــد و اطالعــات مربــوط بــه بــوده و ســیال درون آن از نــوع گاز نیتــروژن باشــد.
در ایــن مطالعــه بــا توجــه بــه اینکــه مشــخصههای ارتعــاش
آنهــا در جــدول  2آورده شــده اســت:
بــا توجــه بــه جــدول فــوق ،میانگیــن شــتاب  rmsوزن وارده بــر تمــام بــدن در هــر یــک از حالتهــای ذکرشــده
یافتــه فرکانســی در محــور  Zدر همــه حالتهــای وضعیــت مشــخصههای الســتیک  24مرتبــه اندازهگیــری و محاســبه
مــورد مطالعــه الســتیک نســبت بــه ســایر محورهــا بیشــتر گردیــد و همچنیــن متغیرهــای کمــی ماننــد :شــتاب  rmsوزن
میباشــد بجــز موقعــی کــه الســتیک بــدون تیــوب باشــد و یافتــه فرکانســی ( )Armsدر هــر یــک از محورهــای X ،Y ،Z
بــاد الســتیک از نــوع گاز نیتــروژن باشــد ،کــه در ایــن حالــت و برآینــد محورهــای ســهگانه ( )AXYZو همچنیــن شــتاب
میانگیــن شــتاب ارتعاشــی در محــور  Zکمتریــن مقــدار  rmsوزن یافتــه فرکانســی معــادل  8ســاعته ) A(8از توزیــع
( )m/s2 0/38میباشــد .هنگامــی کــه درون الســتیک هــوای نرمــال پیــروی میکننــد .از آزمــون Independent-Sample
معمولــی باشــد و ایــن ســیال ثابــت باشــد و الســتیک از نــوع  t testبــرای مقایســه میانگینهــا و همچنیــن تحلیــل
بــدون تیــوب جایگزیــن الســتیک تیــوب دار گــردد ،میانگیــن متغیرهــای کمــی در حالتهــای مشــخصههای الســتیک بــا
مقــدار شــتاب  rmsوزن یافتــه فرکانســی در همــه محورهــای ســطح اطمینــان  0/95اســتفاده گردیــد و در جــدول  3نتایــج
ســهگانه کاهــش یافــت و همچنیــن میانگیــن مقــدار شــتاب مربــوط بــه آنهــا آورده شــده اســت:
 rmsوزن یافتــه فرکانســی معــادل  8ســاعته از ناحیــه خطــرات بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون Independent-Sample t test
بهداشــتی بــه ناحیــه احتیــاط کاهــش یافــت .بــا توجــه بــه (جــدول  )3میتــوان ذکــر کــرد کــه تفــاوت معنــاداری در
کاهــش شــتاب  rmsوزن یافتــه فرکانســی معــادل  8ســاعته میانگیــن شــتاب  rmsوزن یافتــه فرکانســی در محــور  Zو
در حالــت بــدون تیــوب ،درحالیکــه الســتیک بــدون تیــوب فاکتــور قلــه در قبــل و بعــد از تغییــر وضعیــت تیــوب (از حالــت
ثابــت باشــد و گاز نیتــروژن جایگزیــن هــوای معمولــی درون الســتیک تیــوب دار بــه بــدون تیــوب) مشــاهده گردیــد (0/05
الســتیک گــردد نتایــج نشــان داد کــه بــاز هــم میانگیــن مقــدار >  )Pو مقــدار آنهــا بــا تغییــر وضعیــت تیــوب کاهــش یافــت.
شــتاب  rmsوزن یافتــه فرکانســی معــادل  8ســاعته بــه مقــدار همچنیــن تفــاوت معنــاداری در میانگیــن شــتاب  rmsوزن
 0/05متــر بــر مجــذور ثانیــه کاهــش یافــت و مقــدار آن به  0/8یافتــه فرکانســی در محورهــای  Xو  ،Yبرآینــد محورهــای
 m/s2رســید .در کل مقــدار شــتاب  rmsوزن یافتــه فرکانســی س ـهگانه ،شــتاب  rmsوزن یافتــه فرکانســی معــادل  8ســاعته
معــادل  8ســاعته بــا جایگزیــن کــردن الســتیک بــدون تیــوب در مرحلــه قبــل و بعــد از تغییــر وضعیــت تیــوب مشــاهده
بــه جــای الســتیک تیــوب دار همچنیــن گاز نیتــروژن بــه گردیــد ( .)P > 0/05و میتــوان ذکــر کــرد کــه تغییــر وضعیــت
جــای هــوای معمولــی بــه طــور میانگیــن ایــن متغیــر حــدود تیــوب از حالــت تیــوب دار بــه بــدون تیــوب موجــب شــده
 m/s2 0/16کاهــش یافــت و موجــب شــد کــه ایــن متغیــر بــه اســت کــه مقــدار ایــن متغیرهــا کاهــش یابنــد .بــا توجــه بــه
کمتریــن مقــدار کاهــش یابــد و مقــدار آن در ناحیــه احتیــاط جــدول  ،3تفــاوت معنــاداری در میانگیــن شــتاب  rmsوزن
قــرار بگیــرد .در رابطــه بــا فاکتــور قلــه ،هنگامــی کــه الســتیک یافتــه فرکانســی در محورهــای  Xو  Yدر قبــل و بعــد از تغییــر
بــدون تیــوب جایگزیــن الســتیک تیــوب دار شــد ،فاکتــور قلــه نــوع بــاد الســتیک (از حالــت هــوای معمولــی بــه نیتــروژن)
بــه مقــدار  0/6کاهــش یافــت .همچنیــن هنگامــی کــه گاز مشــاهده نشــده اســت ( .)P < 0/05امــا تفــاوت معنــاداری در
نیتــروژن جایگزیــن هــوای معمولــی گردیــد ،فاکتــور قلــه بــه میانگینهــای شــتاب  rmsوزن یافتــه فرکانســی در محــور
مقــدار  5/2کاهــش یافــت .بــا توجــه بــه جــدول  ،2هنگامــی  ،Zبرآینــد محورهــای ســهگانه ،شــتاب  rmsوزن یافتــه
کــه ســیال درون الســتیک بــدون تیــوب از هــوای معمولــی بــه فرکانســی معــادل  8ســاعته و فاکتــور قلــه در مرحلــه قبــل و
گاز نیتــروژن تغییــر یافــت ،بــه طــور میانگیــن مقــدار شــتاب بعــد از تغییــر نــوع بــاد الســتیک مشــاهده شــده اســت (0/05
 rmsوزن یافتــه فرکانســی در محورهــای  Zو  Xکاهــش یافــت >  .)Pمیتــوان ذکــر کــرد کــه تغییــر نــوع بــاد الســتیک از
ولــی در محــور  Yافزایــش جزئــی دیــده شــد و مقــدار آن از حالــت هــوای معمولــی بــه گاز نیتــروژن موجــب شــده اســت
 0/39بــه  0/4متــر بــر مجــذور ثانیــه افزایــش یافــت .بــه طــور کــه مقــدار ایــن متغیرهــا کاهــش یابنــد.
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نتیجهگیری
در ایــن مطالعــه مشــخص گردیــد کــه مقــدار ارتعــاش منتقلــه بــر
تمــام بــدن راننــده تاکســی ،بــه وضعیــت وجــود تیــوب و نــوع بــاد
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بحث
راننــدگان تاکســی بــه طــور طوالنــی مــدت بــا ارتعــاش تمــام بــدن
مواجهــه دارنــد و عوامــل گوناگونــی در مقــدار ایــن نــوع ارتعــاش
تأثیرگــذار میباشــند [ .]2 ,1ایــن مطالعــه بــه بررســی تأثیــر
هــر یــک از مشــخصههای الســتیک بــر مقــدار شــتاب  rmsوزن
یافتــه فرکانســی ( )Armsدر هــر یــک از محورهــای  X, Y, Zو
برآینــد محورهــای ســهگانه ( )AXYZو همچنیــن شــتاب  rmsوزن
یافتــه فرکانســی معــادل  8ســاعته ) A(8پرداختــه اســت .نتایــج
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه الســتیک بــدون تیــوب و همچنیــن
ســیال درون آن از نــوع گاز نیتــروژن باشــد ،مواجهــه راننــده تاکســی
مــورد مطالعــه بــا ارتعــاش تمــام بــدن ،کاهــش مییابــد .در مطالعــه
 Mitsuhiko Fو همکارانــش در ســال  2004در رابطــه بــا شــتاب
 rmsوزن یافتــه فرکانســی در ارتعــاش راننــدگان تاکســی ،نشــان
داد کــه ایــن مشــخصه ارتعــاش در ناحیــه احتیــاط قــرار میگیــرد
و بــا توجــه بــه شــیفت کاری طوالنــی در ایــن افــراد ،ایــن مشــخصه
ارتعــاش میتوانــد باعــث آســیبهای بهداشــتی شــود [ .]1در ایــن
مطالعــه بــا توجــه بــه اینکــه قبــل از اعمــال تغییــرات ،شــتاب rms
وزن یافتــه فرکانســی معــادل  8ســاعته در ناحیــه خطــرت بهداشــتی
داشــت و امــکان ایجــاد آســیبهای جــدی وجــود دارد ،تغییراتــی
در مشــخصههای الســتیک بــه منظــور کاهــش مقــدار ارتعــاش
اعمــال گردیــد و در ادامــه بــا توجــه بــه نتایــج مطالعــه مــا ،کمتریــن
ارتعــاش وارده بــر تمــام بــدن هنگامــی اســت کــه الســتیک از نــوع
بــدون تیــوب و گاز درون آن از نــوع نیتــروژن باشــد ،همچنین شــتاب
 rmsوزن یافتــه فرکانســی معــادل  8ســاعته در ناحیــه احتیــاط قــرار
میگیــرد .دلیــل ایــن کاهــش در مشــخصههای ارتعــاش احتمــاالً
ایــن اســت کــه هنگامــی کــه الســتیک از نــوع بــدون تیــوپ باشــد
مقاومــت ناشــی از تیــوب در زیــر الســتیک از بیــن رفتــه اســت
و الســتیک ارتجاعیتــر میگــردد و همچنیــن وجــود نیتــروژن
موجــب میشــود کــه دمــای نیتــروژن درون الســتیک در حیــن
حرکــت ،کمتــر تحــت تأثیــر گرمــای ناشــی از اصطــکاک قــرار گیــرد
و در نتیجــه افزایــش حجــم گاز داخــل الســتیک بــه دلیــل وجــود
گرمــا کمتــر باشــد و فنریــت و حالــت ارتجاعــی الســتیک بیشــتر
گــردد .مطالعــهای کــه  L.M. Sherwinو همکارانــش در ســال
 2004بــر روی تأثیــر میــزان فشــار بــاد الســتیک بــر انتقــال ارتعــاش
تمــام بــدن بــر راننــده ماشــین جمــع کننــده قطعــات چوبــی بــا
ســه فشــار بــاد الســتیک  345 ،138و  414کیلوپاســکال انجــام
دادنــد ،نتایــج بدســت آمــده نشــان میدهــد کــه اگــر بــاد الســتیک
کمتــر باشــد ارتعــاش وارد بــر تمــام بــدن راننــده نیــز کمتــر خواهــد
بــود [ Owende .]9و همــکاران نیــز در ســال  2005بــه بررســی
تأثیــر فشــار الســتیک بــر ارتعــاش در فشــارهای  630 ،490 ،350و
 770کیلوپاســکال تحقیــق کردنــد و بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد

کــه در فشــارهای کمتــر بــاد الســتیک ،میــزان ارتعــاش وارده بــر
بــدن کمتــر میباشــد البتــه در ایــن دو مطالعــه امــکان آســیب
بــه الســتیک در فشــارهای بــاد پاییــن وجــود دارد .احتمــاالً دلیــل
کاهــش ارتعــاش در مطالعــات Sherwinو  Philipافزایــش فنریــت
الســتیک میباشــد کــه ناشــی از تراکــم کمتــر ســیال درورن
الســتیک اســت [ .]10ایــن نکتــه قابــل ذکــر اســت کــه در مــا بــدون
در نظــر گرفتــن فشــار بــاد الســتیک ،مقــدار ارتعــاش وارده بــر تمــام
بــدن بــا تغییــر مشــخصههای الســتیک مــورد بررســی قــرار گرفتــه
اســت و نتایــج بدســت آمــده نشــان داد کــه الســتیک بــدون تیــوب
نســبت بــه الســتیک تیــوب دار و همچنیــن گاز نیتــروژن نســبت
بــه هــوای معمولــی در کاهــش ایــن عامــل زیــانآور (ارتعــاش) وارده
نقــش چشــمگیری دارنــد و ایــن تغییــرات هماننــد مطالعــات انجــام
شــده بــه نتیجــه کاهــش ارتعــاش تمــام بــدن شــده اســت البتــه
ایــن عامــل کاهــش دهنــده امــکان ایجــاد آســیب بــه الســتیکها
را نــدارد Paddin .و  Griffinروی ارزیابــی ارتعــاش تمــام بــدن در
وســایل نقلیــه انجــام دادنــد و یکــی از نتایــج آنهــا ایــن بــود کــه
شــتاب  rmsوزن یافتــه فرکانســی در محــور  Zنســبت بــه ســایر
محورهــا غالــب میباشــد [ ]13و همچنیــن  Chenو همکارانــش
در مطالعــهای باهــدف پیــش بینــی ارتعــاش تمــام بــدن در میــان
راننــدگان تاکس ـیهای شــهری ،آزمایشــی انجــام دادنــد و بــه ایــن
نتیجــه دســت یافتنــد کــه محــور  Zرا میتــوان مهمتریــن محــور
اندازهگیــری درنظــر گرفــت و ایــن محــور احتمــاالً بیشــتر تحــت
تأثیــر ناهمواریهــای ســطح جــاده قــرار گرفتــه اســت [ ،]14نتایــج
ایــن دو مطالعــه بــا نتایــج مطالعــه مــا مشــابهت بســیاری دارد و
البتــه مقــدار آن بــا تغییــر نــوع بــاد الســتیک مرتبــط میباشــد
و بــا تغییــر نــوع ســیال درون الســتیک از حالــت هــوای معمولــی
بــه گاز نیتــروژن ،شــتاب  rmsوزن یافتــه فرکانســی در محــور Z
نســبت بــه ســایر محورهــا ( )X ،Yکاهــش مییابــد کــه ایــن نتایــج
مشــابه نشــان میدهــد کــه خــودرو هنگامیکــه در حــال حرکــت
اســت کمتــر تحــت تأثیــر ارتعاشــات جانبــی قــرار میگیــرد و در
جــه آزادی فنریــت الســتیک وســیله نقلیــه بیشــتر تحــت تأثیــر
ارتعاشــات عمــودی قــرار میگیــرد در نتیجــه انبســاطات و انقباضــات
نیتــروژن درون الســتیک بیشــتر در جهــت عمــود بــر ســطح جــاده
میباشــد .بــا توجــه بــه نتایــج ایــن تحقیــق ،وضعیــت تیــوب و نــوع
بــاد الســتیک یــک پارامتــر مهــم در رابطــه بــا کنتــرل ارتعــاش تمــام
بــدن منتقلــه بــه راننــده خــودرو میباشــد و میتوانــد بــر روی
اثــرات مضــر ارتعــاش بــر ســامتی تأثیرگــذار باشــد.
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94  زمستان،4  شماره،2  دوره،مجله مهندسی بهداشت حرفه ای
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الســتیک حســاس میباشــد و بهینهتریــن حالــت مقادیــر انتقــال
مشــخصههای ارتعــاش بــه راننــده زمانــی اســت کــه گاز داخــل
 پیشــنهاد.الســتیک از نــوع نیتــروژن و الســتیک بــدون تیــوب باشــد
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Abstract
Introduction: Taxi drivers’ exposure to repeat whole-body vibrations can cause back pain
and digestive disorders. Since this type of vibration depends on the car components, this
study was carried out to determine the influence of tire characteristics on the amount of
whole-body vibrations transmitted to the Peugeot 405 taxi drivers.
Methods: In this experimental study, vibration characteristics were measured according to
the ISO2631-1 with each of the statuses: tubeless tires fixed and fluid in it (normal air or
nitrogen) and also the fluid in the tires fixed with tubes or tubeless on asphalt-paved road.
Other variables including tire pressure, engine speed, road gradient, number of passengers,
springs, and shock absorbers were kept constant. Then the effect of changes was analyzed
using an appropriate statistical test.
Results: After changing nitrogen to normal air and tubeless tires to tube, the average of
RMS in Z-axis, eight-hour equivalent acceleration A(8) and crest factor were reduced (P
< 0.05). Also, A(8) reduced from health risk zone (> 0.9 m/s2) to caution zone (0.45-0.9
m/s2) with a value of 0.8 m/s2.
Conclusions: The amount of vibration transmitted to the whole body is sensitive to
existence of tubes and tires inflation so that we can reduce the amount of whole-body
vibration to lower than the upper limit of the health risk by changing the characteristics
of the tire.

