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Ny viden om 
infralyds 
genevirkning 
Først når infralyd er så høj, at den kan høres, er 
der fare for, at den påvirker organismen. Det viser 
en række nye undersøgelser. Infralyd, der ikke kan 
høres, kan derimod godt være generende. Aalborg 
Universitetscenter har netop afsluttet en undersø
gelse, der viser, hvornår infralyd opfattes som 
generende. 

For at gøre forsøget med genevirkning mere livsnært blev 
forsøgspersonerne anbragt i en behagelig lænestol og sat til 
at læse avis, mens de blev pdvirket med infralyd. 
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Infralyd defineres som lyd, 
der indeholder frekvenser 
under 20 Hz, mens lyd i fre. 
kvens-området 20 - 20.000 
Hz kaldes audiolyd. 

Det var - og er nok sta
digvæk - en udbredt misfor
ståelse, at infralyd ikke kan 
høres. Infralyd kan høres, 
hvis bare den er kraftig nok 
- og hørbar infralyd fore· 
kommer mange steder i vores 
dagligdag. Transportmidler 
som biler, tog, skibe og fly· 
vemaskiner er nogle af de al· 
mindeligste kilder til infra. 
lyd, men også i industrien 
forekommer infralyd, f.eks. 
fra kedter, transportbånd og 
kompressorer. Endvidere 

110 

100 
...... 
al 
~ 90 
..:,c. 
>, ... 

"O 

t. ~ 
-~ 

opstår der infralyd i forbin· 
delse med de fleste ventila
tionsanlæg. 

Er infralyd 
farligt? 

Skadelige følger af infralyds
påvirkninger har været et 
omdiskuteret sporgsmål, 
især i 60'eme og i begyndel
sen af 70'eme forekom der i 
såvel pressen som i forskel
lige fagtidsskrifter påstande 
om, at infralyd kunne give 
både fysiologiske og psyko
logiske gener af temmelig al 
vorlig karakter. Disse påstan
de byggede på et meget løst 
grundlag og formentlig har 
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forestillingen om en snigende. 
ikke-erkendbar påvirkning 
medvirket til at gejle sindene 
op. 

Senere er der blevet for· 
sket en hel del i virkninger 
af infralyd, og der er nu ingen 
tvivl om, at tidligere tiders 
beretninger har været stærkt 
overdrevne. 

Infralyd skal kunne høres, 
før det påvirker organismen; 
men ligesom almindelig lyd, 
kan det naturligvis give ge
ner, hvis den er kraftig nok. 

Skader ved 
120dB 
Man regner med at man skal 
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Frekvensanalyse af støj mdlt pd kommandobroen pd en dansk motorfærge. Lydtrykniveauet 
fQr de enkelte frekvenser kan aflæses på den lodrette akse, og det ses, at næsten al energien 
er koncentreret i infralydområdet, hvor det for flere frekvensers vedkommende ligger oppe 
omkring I 00 dB. 

op på 120-130 dB, før der 
er fare for høreskader. Lyd
tryk på over 120 dB kan 
medføre trykforandringer i 
mellemøret, ledsaget af lette 
smertefornemmeiser. Og 
særlig kraftig infralyd kan 
påvirke ligevægtsorganet 
med deraf følgende svimmel
hedsfornemmelse, men man 
skal op over 130 dB, før 
dette fænomen optræder 
hos normale mennesker_ 

Undersøgelser af infralyds 
virkning på arbejdspræstati· 
oner er endnu sparsomme 
og resultaterne usikre. Man 
skal formentlig over 120 dB, 
for der vil være tale om ef. 
fekter af betydning. 

Infralyd på de her omtalte 
niveauer forekommer kun 
yderst sjældent i vores dag
lige miljø. 

Det kan dog ikke udeluk· 
kes, at langtidspåvirkning 
ved lavere niveauer kan være 
skadelig, ligesom der sand· 
synligvis findes personer, 
der er særligt følsomme for 
infralyd . 

Et andet aspekt er, at in· 
fralyd - i lighed med al an· 
den form for lyd - kan virke 
irriterende og trættende og 
derved indirekte være en år· 
sag til fysiologiske sympto· 
mer og forringede arbejds
præstationer. 

Grænser for 
infralyd? 
Man har ikke hidtil vidst 
noget sikkert om, ved hvilke 
lydtryk infralyd begynder at 
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blive en reel miljøgene, og 
hygiejniske grænseværdier 
for infralydområdet er end
nu kun indført i få lande, 
men bl.a. i Sverige har man 
noget arbitrært foreslået 
110 dB i indtil 8 timer i 
døgnet som det maksimalt 
tilladte lydtryk. En forud
sætning for rimelige grænse
værdier er et nøjere kend
skab til, hvordan frekvenser 
i infralydområdet opfattes. 

Ørets følsomhed 
Øret er ikke lige følsomt for 
alle frekvenser, d.v.s. at for
skellige frekvenser med sam
me lydtryk ikke høres som 
lige kraftige. Det oplevede 
lydtryk kaldes hørestyrke , 
og kurver, der viser ved hvil· 
ke lydtryk de forskellige fre
kvenser opfattes som lige 
kraftige, kaldes hørestyrke
kurver. 

I de målemetoder man 
normalt anvender til at vur
dere støjgener, har man taget 
hensyn til ørets følsomhed 
ved de forskellige frekvenser, 
men da hørestyrkekurverne 
kun er standardiserede for 
frekvenser over 20 Hz, kan 
disse metoder ikke anvendes 
til at vurdere lydindtrykket 
af støj, der indeholder infra
lyd frekvenser. 

For audiolyds vedkom
mende er der normalt en ret 
nær sammenhæng mellem 
lydens hørestyrke og dens 
genevirkning. Og de måle
metoder, der tager hensyn 
til hørestyrken, fungerer da 
også rimeligt godt ved vur
dering af genevirkninger fra 
audiolyd. Man kan dog ikke 
uden videre gå ud fra, at der 
for infralyds vedkommende 
findes den samme relation 
mellem hørestyrke og gene
virkning, bl.a. fordi infralyd 
ved lave frekvenser ikke hø
res som toner, men snarere 
som en dunken. Udover 
hørestyrkekurver er det der
for også nødvendigt at udar
bejde genevirkningskurver, 
der viser ved hvilke lydtryk 
de forskellige frekvenser op
fattes som lige generende. 

Forskning på AUC 
På lnstitut for Elektroniske 
Systemer , AUC har vi netop 
afsluttet en undersøgelse af 

Nr. 1/1984 

Lydtryk (dB) 
140 ..---,r-----.-~ -..-~-.-~ ---.--~-.-~-.,-~-.-~-.-~.----, 

2 4 8 16 31.5 63 125 250 500 1000 
Frekvens [Hz] 

Hørestyrkekurver for infralydområdet. De fuldt optrukne kurver viser, ved hvilke lydtryk 
rene toner med forskellig frekvens høres som lige kraftige. Eksempelvis opfattes en 4 Hz tone 
på 124 dB som lige så kraftig som en 16 Hz tone på 102 dB. Øret er mindre følsomt for lave 
end for høje frekvenser, hvilket fremgår af at en 1000 Hz tone kun skal have et lydtryk på 
40 dB for at give samme subjektive lydtryk som 16 Hz tonen. Denne frekvensbestemte for
skel i følsomhed er dog langt mere udtalt for svage lyde end for kraftigere lyde; for at få et 
rimeligt billede af kurveforløbenes afhængighed af lydens styrke er det derfor nødvendigt at 
udarbejde et sæt af kurver. Den stiplede linie angiver forsøgspersoners vurdering af. ved hvilke 
lydtryk genevirkningen af infralydsfrekvenser bliver uacceptabel i et hjemmemiljø. 

sådanne kurvers forløb i infra
lydsområdet. 

Figuren viser hørestyrke
kurver for infralyd. Til sam
menligning er ens horestyrke 
også indtegnet for en del af 
audioområdet. Genevirk
ningskurverne er ikke vist, 
men forløber stort set på 
samme måde. 

Af figuren ses, at jo læn
gere ned i frekvens man går, 
desto kraftigere lydtryk skal 
der til for at give samme 
hørestyrke. Det er også væ
sentligt at bemærke, at kur· 
verne ligger meget tættere i 
infralydområdet end i audio
området, hvilket betyder at 
der ved lave frekvenser kun 
skal en lille ændring af lyd
trykket til , før der sker en 
væsentlig ændring af høre
styrken. Fra et arbejdsmil
jøsynspunkt er dette vigtigt, 
idet kun nogle få dB's dæmp
ning afinfralydfrekvenser vil 

kunne forbedre det akustiske 
miljø betydeligt. Desværre 
er det ofte sådan, at det er 
langt vanskeligere og dyrere 
at dæmpe lave frekvenser 
end høje frekvenser. 

På figuren er også indteg
net kurven (stiplet linie) for 
det maksimale lydtryk ved 
forskellige frekvenser , som 
forsøgspersonerne ville tole
rere i deres bolig. Denne 
kurve giver et skøn over. 
hvordan eventuelle grænse
værdier kunne lægges for de 
forskellige frekvenser i infra
lydområdet. Det kan tilføjes, 
at man i boliger formentlig 
aldrig vil finde lydtryk· 
niveauer, der overstiger de 
maksimalværdier som angi
ves af denne kurve, mens 
man under visse omstændig
heder vil overskride dem i 
transportmidler. 

Det er klart, at da vi kun 
har undersøgt rene toner og 

kun anvendt unge studeren
de som forsøgspersoner, vil 
hygiejniske grænseværdier 
baseret på de her udarbej
dede kurver ikke give nogen 
absolut sikkerhed mod gene
virkninger. På en arbejds
plads er der mange andre 
faktorer, der spiller ind, 
f.eks. optræder infralyd sjæl
dent alene og disse undersø
gelser siger ikke noget om 
virkningen af infralyd kom
bineret med audiolyd. 

Yderligere orientering om 
infralyd kan i øvrigt fås fra 
en pjece, som Arbejdstilsynet 
har udsendt. 

Jente Andresen 
cand.psych. 
og 
Henn·k Møller 
lektor, akademiingeniør 
AUC, Institut fot 
Elektroniske Systemet 
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