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Background and Objective: Controlling noise pollution in indoor
environments has always been faced with administrative and financial
constraints, and scientific prioritizing is a useful approach in dealing with
this issue. In the current study, we sought to determine the noise control
prioritizing index (NCPI) in various units of a tire manufacturing company.
Materials and Methods: The evaluation of environmental noise for
determining the sound pressure levels in various units was performed in
accordance with ISO 9612 standard. An index was defined by using the three
parameters of the number of people exposed, exposure time, and weighting
factor corresponding to the sound pressure level. Further, a formula was
devised to calculate this index. The distribution of noise level in each unit
with noise control as the top priority was depicted using Surfer ver.10.
Results: According to the environmental measurements, 22.9% of the
investigated stations had a noise level within the danger zone and the others
were in the caution zone (77.1%). No station was in the safe zone. The sound
pressure level ranged between 69.9 and 104.7 dB(A). Among the 11
investigated units, the curing unit with 20 employees had the highest noise
control priority index (NCPI=1.369).
Conclusion: The use of a combination of various parameters affecting noise
pollution provides a reliable method for prioritizing noise control in various
units of an industrial company. The results of the present study are applicable
to all similar industrial settings.
Keywords: Noise Control; Noise Exposure; Prioritizing Index; Tire
Manufacturing
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1316/05/13 :
تاریخ پذیرش مقاله1316/01/08 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :کنترل آلودگی صدا در محیطهای بسته صنعتی اغلب با محدودیتهای اجرایی و تامین منابع
مالی مواجه میباشد .اولویتبندی علمی یکی از راهکارهای مهم برای مدیریت کنترل صدا در این اماکن است.
در این راستا هدف از پژوهش حاضر تعیین شاخص اولویتبندی کنترل آلودگی صدای واحدهای خط تولید
یک شرکت تایرسازی میباشد.
مواد و روشها :ارزیابی محیطی صدا به منظور تعیین توزیع تراز فشار صوت براساس استاندارد ISO 9612

در واحدهای تولیدی شرکت انجام شد .بدینمنظور شاخصی با استفاده از  3پارامتر تعداد افراد در معرض،
زمان مواجهه و فاکتور وزنی متناظر با تراز فشار صوت تعریف گشت و فرمول محاسباتی برای آن شاخص
تدوین گردید .همچنین توزیع تراز فشار صوت در واحد با اولویت اول کنترل صدا با استفاده از نرمافزار
 Surfer V.10ترسیم شد.
یافتهها :براساس نتایج اندازهگیری محیطی 22/1 ،درصد از ایستگاههای اندازهگیریشده در ناحیه خطر و
 77/1درصد در ناحیه احتیاط قرار داشتند و هیچ محدوده ایمنی ثبت نگردید .محدوده تراز فشار صوت در
واحدهای مورد بررسی نیز ( 61/1-101/7 dB )Aبود .همچنین از بین  11واحد مورد بررسی ،واحد پخت با
 20نفر شاغل باالترین شاخص اولویت کنترل صدا ( )1/361را به خود اختصاص داد.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاضر با استفاده از شاخص  )Noise Control Priority Index( NCPIنشان داد
که با استفاده از روش تلفیقی پارامترهای تأثیرگذار بر آلودگی صدا میتوان روش مطمئنی را برای اولویتبندی
کنترل صدا در واحدهای مختلف یک مجموعه صنعتی ارائه داد .الزم به ذکر است که نتایج این شاخص میتواند
برای سایر مجموعههای صنعتی مشابه نیز مورد استفاده قرار گیرد.
واژگان کلیدی :تایرسازی؛ شاخص اولویتبندی؛ کنترل صدا؛ مواجهه با صدا

مقدمه
صدا فراگیرترین عامل فیزیکی زیانآور در محیطهای کاری
است [ .]1-3همه اصواتی که ما میشنویم بهعنوان صدا
طبقهبندی نمیشوند .تراز فشار صوت باالتر از حد مجاز ،اثرات
نامطلوب شنوایی و غیرشنوایی را بههمراه دارد .اگر تراز فشار
صوت بیش از حد مجاز باشد ،عالوه بر اثرات غیرشنوایی منجر
به آسیب دستگاه شنوایی کارگران میگردد [ .]1افت شنوایی
ناشی از صدا (  )Noise Induced Hearing Lossدر مطالعات
متعددی به اثبات رسیده است و دومین علت اصلی افت شنوایی
پس از پیرگوشی میباشد [ .]1،5این بیماری در میان 10

24

بیماری عمده شغلی در کانادا و ایاالت متحده قرار دارد [ .]1از
جمله اثرات نامطلوب غیرشنوایی ناشی از صدا میتوان به
افزایش ریسک حوادث ناشی از کار [ ،]1،6-1افزایش ریسک
اختالالت قلبی -عروقی و فشارخون باال [ ،]8،10-13تشدید
ترشح هورمون کورتیزول [ ]1،10،11،11و آدرنالین و اختالل
خواب اشاره کرد .عالوهبراین مواجهه با صدا شرایط را برای
بیماران گوارشی ،دیابتی و مبتال به آسم تشدید میکند [.]8،15
صدا شایعترین عامل فیزیکی زیانآور محیط کار است که دهها
میلیون نفر از کارگران در معرض آن قرار دارند و این عامل اثرات
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شاخص اولویتبندی کنترل صدا ( )NCPIدر یک شرکت تایرسازی

گلمحمدی و همکاران

ارزیابی محیطی صدا
ارزیابی محیطی به روش شبکهبندی منظم در واحدهای
مختلف خط تولید با رعایت استاندارد  ISO 9612-2009در هر
ایستگاه انجام گرفت .با توجه به اینکه میزان مواجهه افراد
مدنظر بود ،اندازهگیری در شبکه وزنی  Aو با استفاده از
ترازسنج صوت  SVANTEK 971انجام شد .الزم به ذکر است
که دستگاه ترازسنج صوت با کالیبراتور مدل  SV 31کالیبره
گردید .با توجه به نوع صدای محیطی (صدای یکنواخت و
غیریکنواخت) در تمامی واحدهای مختلف خط تولید به غیر از
پخت و تایرسازی که دارای صدای یکنواخت بودند ،تراز معادل
فشار صوت  15ثانیهای در هر ایستگاه سنجیده شد .عالوهبراین
در  3واحد تایرسازی (تایرسازی رادیال کیس  1و بایاس؛
23

] [ DOI: 7.4.3.41
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مواد و روشها
پژوهش مقطعی -توصیفی و تحلیلی حاضر در یک شرکت
تایرسازی انجام گرفت .فرایند تولید در این صنعت به  5بخش
تقسیم میگردد که شامل :مخلوط و ترکیب کردن مواد اولیه و
تولید کامپاند ،آمادهسازی اجزای تایر ،ساخت تایر ،پخت تایر
و تست تایر است [ .]16در این پژوهش خط تولید شرکت
تایرسازی مورد نظر به منظور اندازه گیری تراز فشار صوت و
انجام رتبه بندی با توجه به فعالیت هر واحد و دستگاههای
مربوطه و همچنین تقسیم بندی خود شرکت به  11واحد
تفکیک گردید .از بین واحدهای تولیدی 1 ،واحد از طریق
دیوار کشی از واحدهای کناری جداسازی شد و سایر واحدها
توسط خطکشی از یکدیگر تفکیک شده بودند .در مرحله
اول پژوهش پس از جمعآوری اطالعات در مورد شرایط
عملیاتی واحدهای مختلف تولیدی و نقشه مربوط به چیدمان
دستگاهها ،ارزیابی محیطی صدا با هدف تعیین توزیع تراز فشار
صوت در واحدهای مختلف خط تولید انجام شد .در مرحله
دوم نیز شاخصی متشکل از  3کمیت تعداد افراد در معرض،
ساعت مواجهه و فاکتور وزنی تعریفشده مربوط به گسترههای
تراز فشار صوت تدوین گردید و با محاسبه شاخص مذکور برای
تمامی واحدها ،اولویت بندی بر مبنای این شاخص در
واحدهای مختلف صورت گرفت .ذکر این نکته ضرورت دارد
که عدد شاخص بزرگتر نشان دهنده خطر باالتر آلودگی صدا
بوده و نی ازمند ضرورت در اولویت اجرای راهکار کنترلی
میباشد.

Downloaded from johe.umsha.ac.ir at 19:49 +0430 on Monday June 25th 2018

نامطلوبی را بر کارایی شغلی و بهرهوری آنها بر جای میگذارد
[ .]1،5طبق برآورد مؤسسه ملی ایمنی و بهداشت شغلی
()National Institute for Occupational Safety and Health
 11درصد از کارگران در آمریکا در معرض صدای بیش از حد
مجاز میباشند [ 30 .]6،16درصد از نیروی کار در اروپا نیز در
معرض صدای آزاردهنده هستند [ .]11طبق آمارهای مرکز
سالمت محیط و کار وزارت بهداشت برآورد شده است که بیش
از  2میلیون کارگر در ایران با صدای زیانآور شغلی مواجه
میباشند [ .]2روشهای عمومی کنترل صدا شامل :کنترل در
منبع ،کنترل در محیط و مسیر انتشار و کنترل در موقعیت
دریافتکننده است .کنترل در منابع تولید صدا و انجام
اصالحات آکوستیکی در محیط یکی از راههای متداول کنترل
فنی صدا در محیط کار میباشند [ .]1،17،18مؤثرترین روش،
کنترل صدا در منبع بوده و کماثرترین اما رایجترین و
ارزانترین روش کنترلی ،استفاده کارگران از تجهیزات حفاظت
فردی میباشد [ .]1،17نتایج مطالعات انجامشده توسط
گلمحمدی و همکاران ،عمادی و همکاران ،بانشی و همکاران
و  Leeو همکاران در صنعت تایرسازی بیانگر آن است که
کارگران این گروه صنعتی در معرض مواجهه با صداهای
زیانآور و آسیبهای ناشی از آن میباشند [.]11،16،11-23
پژوهش  Leeو همکاران در ارتباط با یک شرکت تایرسازی
نشان میدهد که  17درصد از کارگران خط تولید شرکت مورد
مطالعه در مواجهه با تراز فشار صوت باالتر از  85 dBقرار
دارند [ .]21در مطالعه محمدی و همکاران نیز فراوانی افت
شنوایی کارگران یک شرکت تایرسازی در فرکانسهای پایین
( )500-2000 Hzبا شیوع بسیار پایین ( 3/2درصد)؛ اما افت
شنوایی در فرکانسهای باال ( )8000-3000 Hzبا شیوع بسیار
باالتری ( 32/7درصد) گزارش شده است [ .]23از سوی دیگر
پژوهش عمادی در یک شرکت تایرسازی نشان داد که درصد
قابل توجهی از کارگران ( 63درصد) دارای مشکالت شنوایی
هستند [ .]11در پژوهش گلمحمدی و همکاران شیوع افت
شنوایی در افراد سیگاری در یک شرکت تایرسازی معادل 73/3
درصد گزارش شد [ .]22کارخانجات تایرسازی بهطور معمول
فرایند تولید تایر را به  5بخش که عملیات مخصوص به خود
را انجام میدهند تقسیم مینمایند .این بخشها معموالً
بهصورت کارگاههای مستقل در یک کارخانه عمل میکنند.
تولید کنندگان بزرگ تایر ممکن است کارگاههای مستقل از هم
را در سایتی منفرد و یا به صورت خوشهای در یک سایت
راه اندازی کنند که در شرکت تایرسازی مورد نظر این پژوهش
تمامی واحدها در یک سوله بزرگ قرار داشتند .شرکت
تایرسازی مورد نظر با ظرفیت تولیدی  10000تن در سال با
بیش از  30سایز تولیدی به صورت  3شیفت با  1گروه کارگری
به تولید تایر میپردازد  .از جمله منابع آلوده کننده صدا در این
صنعت میتوان به الکتروموتورها ،غلطکها ،پرس و پمپهای

متعدد و کانوایر در خط تولید اشاره کرد .با توجه به مطالب
ذکرشده به دلیل تعدد واحدهای صنعت تایرسازی و وجود
منابع آلوده کننده صدای متفاوت و نیز متنوعبودن وضعیت
آلودگی صدا در آن واحدها ،پژوهش حاضر با هدف ارائه
شاخصی جهت رتبه بندی واحدها از نظر اهمیت آلودگی صدا
در راستای مدیریت و ارائه بهینه کنترل آلودگی صدا انجام شد.

شاخص اولویتبندی کنترل صدا

برای اولویتبندی واحدها در راستای کنترل صدا عالوه بر
پارامتر تراز فشار صوت ،تعداد افراد در معرض و مدت زمان
مواجهه آن افراد نیز از جمله عوامل تأثیرگذار در تعیین اهمیت
آلودگی صدا در واحدها میباشد .ارائه شاخصی با درنظرگرفتن
پارامترهای مذکور مدنظر این پژوهش بود .در تدوین رابطه
شاخص اولویت کنترل صدا ( )NCPIپس از تعیین پارامترهای
مورد استفاده ،فرمول محاسباتی و قالب ارائهشده توسط نصیری
و همکاران [ ]3، 21بهصورت رابطه  1تدوین گردید .در محاسبه
شاخص ،فاکتور وزنی متناظر با تراز فشار صوت جایگزین کمیت
تراز فشار صوت بوده است .با توجه به حداقل و حداکثر تراز
فشار صوت اندازهگیریشده در خط تولید شرکت موردنظر،
فاکتور وزنی بهگونهای تعریف شد که محدوده حداقل و حداکثر
را شامل شود (محدوده فاکتور وزنی تعریفشده 0/0078-256
مربوط به گستره تراز فشار صوتی ( 62/5-65/5 dB )Aتا
( 107/5-110/5 dB )Aبود) .در این پژوهش فاکتور وزنی
تعریفشده بر مبنای نسبت دز و رعایت قاعده ( 3dBمطابق با
حدود مجاز )Occupational Exposure Level( OEL
کشوری) بهصورت تصاعدی در کل گستره متناظر با تراز فشار
صوت افزایش یافته است (جدول  .)1در رابطه با شاخص NCPI

𝑛∑
𝑖𝑡 𝑖𝑝 𝑖𝑤 𝑖=1
𝑇𝑃 ∑

رابطه 1

= 𝐼𝑃𝐶𝑁

که در رابطه باال:
 =NCPIشاخص اولویت کنترل صدا ( Noise Control
)Priority Index
 =wiفاکتور وزنی متناظر با تراز فشار صوت مطابق با جدول 1
 =piتعداد افراد در معرض مستقر در هر ناحیه با گسترههای
مورد نظر تراز فشار صوت
 =tiزمان مواجهه افراد ()h
 =Piمجموع تعداد افراد در کل واحدهای خط تولید
 =Tمجموع زمان مواجهه افراد ()h

جدول  :6فاکتورهای وزنی بر مبنای اثر دز و قاعده 3 dB
گستره تراز فشار صوت (dB )A

22

فاکتور وزنی

گستره تراز فشار صوت (dB )A

فاکتور وزنی

حد باال

حد پایین

Wi

حد باال

حد پایین

Wi

65/5
68/5
71/5
71/5
77/5
80/5
83/5
86/5

62/5
65/5
68/5
71/5
71/5
77/5
80/5
83/5

0/0078
0/0156
0/0312
0/0625
0/125
0/25
0/5
1

81/5
12/5
15/5
18/5
101/5
101/5
107/5
110/5

86/5
81/5
12/5
15/5
18/5
101/5
101/5
107/5

2
1
8
16
32
61
128
256
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کیس 2؛  )TBتراز معادل 30ثانیهای و در واحد پخت به دلیل
تغییرات بیشتر تراز فشار صوت در طول زمان ،تراز معادل 60
ثانیهای اندازهگیری گردید .پس از ثبت نتایج اندازهگیری صدای
محیطی با توجه به  3محدوده از تراز فشار صوت (ایمن ،احتیاط
و خطر) ،نقشه ناحیهبندی صوتی برای واحدها ترسیم شد .در
نهایت تعداد و درصد ایستگاههای قرارگرفته در هر محدوده و
تعداد و درصد افراد مشغول به کار در هر محدوده مشخص
گشت .همچنین اطالعاتی در مورد حداقل ،حداکثر و میانگین
تراز فشار صوت در هر واحد به دست آمد [ .]3، 1، 10، 17باید
توجه داشت که میانگین تراز فشار صوت محاسبهشده در
پژوهش حاضر برای مقایسه وضعیت محیطی واحدها به کار برده
شده است.

ارائهشده ،حاصل ضرب پارامترهای تعداد افراد مستقر در هر ناحیه
از گسترههای مورد نظر تراز فشار صوت ،مدت زمان مواجهه آنها
و میانگین فاکتور وزنی مربوط به ایستگاههای محل تردد افراد در
طول شیفت کاری در صورت کسر تعریف شد .برای نرمالکردن
نتایج شاخص از حاصل ضرب مجموع تعداد افراد و مجموع مدت
زمان مواجهه آنها در کل واحدهای خط تولید در مخرج کسر
استفاده گردید .همچنین اطالعات مربوط به تعداد افراد در معرض
مستقر در هر ناحیه از گسترههای تراز فشار صوت و زمان مواجهه
آن افراد در واحدهای مختلف جمعآوری شد .شایان ذکر است
برای آن دسته از افرادی که در ایستگاه ثابتی مشغول به کار
نبودند و طی شیفت کاری خود در چندین ایستگاه تحرک
داشتند ،میانگینی از فاکتورهای وزنی متناظر با تراز فشار صوت
ایستگاههای کاری که در آنها فعالیت میکردند لحاظ گردید؛
بهعنوان مثال در واحد پخت که  3اپراتور مسئول رسیدگی به 17
دستگاه در خط تولید بودند 7 ،ایستگاه اندازهگیری مربوط به
ایستگاههای کاری که اپراتورها طی شیفت کاری خود توقف
بیشتری داشتند مبنا قرار گرفت و میانگینی از عوامل وزنی آن
ایستگاهها که متناظر با تراز فشار صوت مواجهه اپراتورها بود برای
محاسبه شاخص استفاده شد .پس از محاسبه شاخص برای تمامی
واحدها و تعیین اولویت اول ،نقشه صوتی واحد مربوطه با استفاده
از نرمافراز  Surfer v.10ترسیم گردید.

گلمحمدی و همکاران
یافتهها
احتیاط مربوط به قسمتهای کمتجمع از نظر دستگاه و افراد
میباشد.

نتایج ارزیابی محیطی صدا در واحدهای مختلف خط تولید

NCPI

با توجه به نتایج اندازهگیری محیطی فاکتور وزنی متناظر با
تراز فشار صوت در خط تولید در محدوده dB )A(( 0/0156
 )65/5-68/5تا  )101/5-107/5 dB )A(( 128میباشد .نتایج
مربوط به محاسبه شاخص  NCPIبرای هر واحد در جدول 1
نشان میدهد که واحد پخت با شاخص  1/361باالترین واحد از
نظر آلودگی صدا با در نظر گرفتن  3پارمتر بوده و اولویت اول
برای کنترل صدا است .مطابق با جدول  1برای محاسبه شاخص

جدول  :4تعداد و درصد افراد و ایستگاههای اندازهگیری در محدوده ایمن ،احتیاط و خطر
ایستگاههای اندازهگیری

تعداد

درصد کارکنان

کارکنان

محدوده خطر

یک شیفت

درصد
100

𝑨𝑩𝒅𝟓𝟖 < 𝑳𝑷𝑺 ≤ 𝟓𝟔
مساحت
درصد
تعداد
متر مربع

𝑨𝑩𝒅𝟓𝟖 ≥ 𝑳𝑷𝑺
مساحت
درصد
تعداد
متر مربع

2221/25

13

25/11

6583

38

71/51

20

2002

28

87/5

116

1

12/5

10

20

کلندر  1رول

1622/5

21

11/3

151/5

2

8/61

5

20

واحد

پخت
تایرسازی )Tire Building( TB
بنبوری همکف

1181

31

13/13

128

2

6/06

2

50

اکسترودر

3178

31

17/5

102

1

2/5

21

1/76

برش و کلندر  3رول

2176

28

100

-

-

-

1

-

سمنت زنی

2116

27

16/12

108

1

3/57

15

6/66

تایرسازی رادیال کیس 2

3588

23

15/83

156

1

1/16

16

6/25

تایرسازی رادیال کیس  1و بایاس

620

11

100

-

-

-

7

-

بنبوری طبقه اول

2158

21

100

-

-

-

25

-

بیدسازی

1632

16

100

-

-

-

12

-

جدول :3نتایج اندازهگیری محیطی صدا در خط تولید شرکت تایرسازی
واحد

تراز فشار صوت (dB )A

میانگین تراز فشار

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

صوت (dB )A

پخت

71/1

101/7

12/05

6/13

تایرسازی TB

71/3

16

83/11

7/26

کلندر  1رول

73/1

88/8

81/71

3/77

بنبوری همکف

73/6

87/8

80/18

3/56

اکسترودر

66/1

85

71/80

5/08

برش و کلندر  3رول

71/1

11/8

71/75

سمنت زنی

76/1

80/8

78/13

¾
1/32

تایرسازی رادیال کیس 2

70/7

88/3

78/72

1/11

70

81/7

78/11

3/76

بنبوری طبقه اول

70/6

81

78/12

3/11

بیدسازی

61/1

76/6

73/33

2/05

تایرسازی رادیال کیس  1و بایاس
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نتایج اندازهگیری محیطی در شبکه وزنی  Aبا  318ایستگاه
اندازهگیریشده در  11واحد خط تولید در قالب تعداد و درصد
ایستگاهها در محدودهای خطر ،احتیاط و ایمن در جدول 2
نشان داده شده است .بر مبنای نتایج تمام ایستگاههای مورد
اندازهگیری در محدوده احتیاط و خطر قرار داشتند و هیچ
محدوده ایمنی ثبت نگردید .در جدول  3که در آن نتایج
اندازهگیری محیطی نمایش داده شده است ،باالترین میانگین
تراز فشار صوت با ( 12/05 dB )Aمتعلق به واحد پخت
میباشد .منابع آلودهکننده صدا در این واحد  86دستگاه پرس
پخت است .نقشه صوتی مربوط به واحد پخت در شکل  1بیانگر
آن است که  61/2درصد از ایستگاههای قرارگرفته در محدوده

شاخص اولویتبندی کنترل صدا

] [ DOI: 7.4.3.41

جدول  :2محاسبه شاخص  NCPIدر واحدهای مختلف خط تولید
واحد

𝑛

زمان

تعداد

فاکتور وزنی (میانگین)

مواجهه ()h

افراد

حداقل

حداکثر

𝑖=1

𝑖𝑡 𝑖𝑝 𝑖𝑤

∑

𝑇𝑃 ∑

شاخص
NCPI

پخت

6/5

20

2/125

28/11

1013/61

718/5

1/361

تایرسازی TB

5/5

10

0/0625

16

121/31

718/5

0/152

کلندر  1رول

5/5

5

0/65

0/75

11/52

718/5

0/021

بنبوری همکف

6/5

2

0/116

0/66

7/01

718/5

0/008

برش و کلندر  3رول

5/5

21

0/0625

1

51/31

718/5

0/068

بنبوری طبقه اول

6/5

1

0/375

0/5

11/375

718/5

0/011

اکسترودر

5/5

15

0/0156

1

32/65

718/5

0/010

تایرسازی رادیال کیس 2

5/5

16

0/0625

1/125

25/26

718/5

0/031

سمنت زنی

6/5

7

0/25

0/312

12/51

718/5

0/015

تایرسازی رادیال کیس  1و بایاس

5/5

25

0/0312

0/25

11/81

718/5

0/018

بیدسازی

6/5

12

0/0312

0/125

5/271

718/5

0/006

واحد پخت به ترتیب حداقل و حداکثر میانگین فاکتور وزنی
 2/125و  28/11به دست آمد .محاسبه انجام شده جهت تعیین
شاخص  NCPIبرای واحد پخت به صورت زیر میباشد.
همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،تعداد افراد شاغل
در واحد پخت  20نفر بوده است که به مدت  6/5ساعت

در سالن پخت فعالیت داشته اند .تعداد ایستگاههای
اندازهگیریشده در این واحد نیز  51ایستگاه است (فاکتور
وزنی برای  3اپراتور در خط تولید با توجه به  7ایستگاه کاری
که طی شیفت کاری خود در آن ایستگاهها تردد داشتهاند برابر
با  3/5برآورد شد).

){(3 ∗ 3.5 ∗ 6.5) + (3 ∗ 28.14 ∗ 6.5) + (3 ∗ 5 ∗ 6.5) + (3 ∗ 2.125 ∗ 6.5) + (3 ∗ 3.2 ∗ 6.5
){(20 ∗ 6.5) + (10 ∗ 5.5) + (5 ∗ 5.5) + (2 ∗ 6.5) + (21 ∗ 5.5) + (4 ∗ 6.5) + (15 ∗ 5.5

= 𝐼𝑃𝐶𝑁

})+(5 ∗ 8.47 ∗ 6.5
1093.648
=
= 1.369
(16
(7
(25
(12
+(15 ∗ 5.5) +
∗ 5.5) + ∗ 6.5) +
∗ 5.5) +
})∗ 6.5
798.5
21
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شکل  :6نقشه صوتی مربوط به واحد پخت در شبکه وزنی A

گلمحمدی و همکاران

نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با استفاده از روش تلفیقی
پارامترهای تأثیرگذار در تعیین اهمیت آلودگی صدا و تبدیل آنها
به شاخص اولویتبندی  NCPIمیتوان تکنیکی را برای
رتبهبندی و اولویت کنترل صدا ارائه نمود .انتخاب مناسب
پارامترهای مورد استفاده در تدوین شاخص بسیار بااهمیت
میباشد .در این راستا در پژوهش حاضر از سه پارامتر مهم
استفاده شده است .در نهایت باید عنوان نمود که با استفاده از
نتایج شاخص تدوینشده میتوان تفکیک مناسبی را برای
واحدهای مختلف مجموعههای صنعتی از نظر آلودگی صدا ارائه
کرد و طرحهای کنترل فنی و مدیریتی را به ترتیب اولویت برای
واحدهای تولید در راستای مدیریت هزینهها اجرا نمود.
تشکر و قدردانی
این پژوهش بخشی از پایاننامه کارشناسی ارشد نفر دوم و
24
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محاسبهشده برای واحد تایرسازی  TBدر رتبه دوم بهعنوان
اولویت اول طرح کنترلی صدا در بین  11واحد دیگر تعیین گردید.
منابع اصلی آلودهکننده صدا در این واحد دستگاههای پرس پخت
در  5خط تولیدی میباشند .علت اصلی انتشار صدا در این
دستگاهها ،نشتیهای بخار و آب با فشار باالی ناشی از اتصاالت و
شیرآالت مربوط به پرسها میباشد؛ هرچند که در خروجیهای
بخار این دستگاهها ،سایلنسر نیز نصب شده است .پرسهای واحد
پخت بهصورت هیدرولیکی و پنوماتیکی کار میکنند .با توجه به
نقشه صوتی واحد پخت (شکل  )1میتوان گفت که  61/23درصد
از  100درصد ناحیه احتیاط ( 1ایستگاه از  13ایستگاه) در
غربیترین قسمت واحد که تجمع دستگاهها کم میباشد واقع شده
است .همچنین این محدوده احتیاط ،نزدیک به دستگاههای پرس
پخت هیدرولیکی (آخرین خط تولیدی پرس) میباشد که نسبت
به پرسهای پخت پنوماتیکی (دستگاههای سایر خطهای تولیدی
پرس پخت پنوماتیکی هستند) صدای کمتری تولید میکنند؛
اگرچه علت اصلی آلودگی صدا در این واحد نوع پرس پخت
نمیباشد .در پژوهش نصیری و همکاران که در یک مجتمع
پتروشیمی به منظور تدوین مدلی برای انتخاب یک بخش بهعنوان
اولویت نخست کنترل صدا از میان سایر بخشهای مجتمع صورت
گرفت ،برای محاسبه شاخص  ،NCPIفاکتور وزنی متناظر با تراز
فشار صوت بر مبنای قاعده  5 dBتعریف شده بود .در این پژوهش
مقادیر فاکتور وزنی برای محدوده خطر تراز فشار صوت نسبت به
دو ناحیه احتیاط و ایمن بهطور قابلمالحظهای افزایش یافت و در
گسترههای جزئی از ناحیه خطر این مقادیر چندین برابر گردید.
در نهایت بخش فشردهسازی واحد هوا با باالترین مقدار شاخص
اولویت کنترل صدا ( )0/32بهعنوان آلودهترین بخش این مجتمع
شناسایی شد [.]3،21
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بحث
براساس نتایج ارزیابی محیطی صدا در خط تولید شرکت
تایرسازی ،حداکثر تراز فشار صوت مربوط به واحد پخت با
( 101/7 dB )Aو حداقل آن متعلق به واحد اکسترودر با تراز
فشار صوت ( 66/1 dB )Aمیباشد .همچنین اختالف بین حداقل
و حداکثر تراز فشار صوت ( 31/8 dB )Aو میانگین تراز فشار
صوت در خط تولید ( 83/77 dB )Aبرآورد گردید .نتایج محاسبه
میانگین تراز فشار صوت برای واحدهای مختلف خط تولید نشان
میدهد که واحدهای پخت و تایرسازی  TBبه ترتیب با میانگین
تراز فشار صوت ( 12/05 dB )Aو ( 83/11 dB )Aواحدهایی با
مقادیر بیشتر از میانگین تراز فشار صوت در خط تولید میباشند.
بر مبنای نتایج از مجموع ایستگاههای اندازهگیریشده در خط
تولید 15/1 ،درصد با مساحت  7617/5متر مربع در ناحیه خطر
و  81/6درصد با مساحت  25705/5متر مربع در ناحیه احتیاط
قرار دارند که در این میان  77/55درصد از  15/1درصد مذکور
مربوط به واحد پخت و  8/16درصد مربوط به تایرسازی  TBبوده
است و سهم بقیه واحدها ( 1واحد) 11/5درصد میباشد.
عالوهبراین نسبت درصد ایستگاههای محدوده خطر در  1واحد
مذکور تقریباً  1به  7کل محدوده خطر است .واحدهای بنبوری
طبقه اول ،بیدسازی ،تایرسازی رادیال کیس  1و بایاس و سمنت
زنی با  100درصد ایستگاههای اندازهگیری در محدوده احتیاط،
 32/31درصد از کل ناحیه احتیاط را شامل میشوند .بر اساس
آمارهای ذکرشده که چگونگی توزیع تراز فشار صوت را بیان
میکند میتوان فهمید که واحد پخت سهم بسیار زیادی در
محدوده خطر خط تولید دارد و بهعنوان آلودهترین واحد بر اساس
نتایج اندازهگیری محیطی صدا تعیین میگردد .در پژوهش
محمدی و همکاران محدوده تراز فشار صوت اندازهگیریشده در
شرکت تایرسازی یزد ( 72-100 dB )Aمحاسبه شد و همچنین
واحد بنبوری بهعنوان یکی از واحدهایی که تراز فشار صوت
پایینتر از ( 85 dB )Aدارد و واحد پخت واحدی که تراز فشار
صوت در آن باالتر از ( 85 dB )Aاست تقسیمبندی گردید [.]16
عالوهبراین براساس نتایج پژوهش بانشی و همکاران در ارتباط با
یک شرکت تایرسازی ،باالترین و پایینترین تراز فشار صوت در
ایستگاههای مختلف مورد مطالعه که باالتر از  85 dBبودند به
ترتیب  16/5 dBو  87/2برآورد شد [ .]20در پژوهش  Leeو
همکاران نیز طی  10دزیمتری انجامشده در طول کل شیفت
کاری در بخشهای مختلف  2سایت تولیدی در یک شرکت
تایرسازی ،محدوده تراز فشار صوت معادل (75/5 -10/1 dB )A
اندازهگیری شد .طبق نتایج بهدستآمده  17درصد از کارگران
این شرکت در معرض تراز فشار صوت باالتر از  85 dBقرار
داشتند [ ]21که با نتایج این پژوهش همخوان میباشد.
مطابق با جدول  ،1نتایج محاسبه شاخص  NCPIدر بین
واحدها محدوده  0/0066–1/361را نشان میدهد .در این
پژوهش واحد پخت با حداکثر مقدار شاخص و  1برابر شاخص
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.بدینوسیله از دو سازمان مذکور تشکر و قدردانی میشود

نویسنده مسئول مقاله میباشد که با پشتیبانی دانشگاه علوم
.پزشکی همدان و همکاری شرکت تایرسازی انجام شده است
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