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teknik och forskning

Den�enda�riktigt�bra�metoden�i�dag�för�bekämpning�av�legionella�och�
andra�bakterier�i�vatten�är�att�koka�vattnet�eller�höja�vattentempera-
turen�så�att�bakterierna�dör.�nackdelen�med�detta�är�att�det�kräver�
mycket�energi.�nu�föreslår�forskare�en�ny�effektivare�metod�som�går�
ut�på�att�efterlikna�värmeöverföringen�i�fåglars�ben.
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DEn nya EnErgiEffEktiva metoden för ter
misk rening, inspirerad av naturen, imite
rar värmeöverföringen mellan blodkärlen 
i fåglars ben. Fågelbenets effektiva mot
strömsvärmeväxling förhindrar värmeför
luster från en fågel som står på is. I vår tek
niska tillämpning används samma princip 
för att minimera energianvändningen vid 
termisk behandling av vatten. 

Legionellabakterier är i små mängder all
mänt förekommande i naturligt sötvatten. 
Denna bakterie är i större koncentrationer 
den huvudsakliga orsaken till legionärssju
kan som är en allvarlig form av lunginflam
mation. Människor blir främst smittade 
genom inandning av små vattendroppar 
som innehåller legionellabakterier (se fak
taruta). 

Temperaturen spelar en viktig roll för 
tillväxt av legionellabakterier. De kolonise
rar vattensystem vid 20–50 °C men frodas 
vid 32–42 °C. Bakterien tolererar tempera
turer på 50 °C i flera timmar och 25 procent 
överlever 60 minuter vid denna tempera
tur. Figur 1 visar hur lång tid det tar att slå 
ut 90 procent av bakteriepopulationen vid 
olika vattentemperaturer.

Det finns inget vaccin som förhindrar 
infektion av legionella och inte heller något 
botemedel mot sjukdomen även om medi
cinering kraftigt minskar dödligheten [1]. 
De flesta riskfaktorerna som ökar dödlighe
ten rör det allmänna hälsotillståndet men 
även ålder och kön spelar roll. Sjukdomen 

är till exempel betydligt vanligare hos män 
än hos kvinnor.

Legionärssjukan ökade tiofalt i Europa 
under det senaste decenniet. Åren 1993 till 
2002 rapporterades 20 481 fall av legio
närssjukan inom EUländerna [2]. Proble
men är särskilt stora i Spanien, Portugal 
och Frankrike. En orsak till denna ökning 
kan vara den ökande användningen av låg
temperatursystem för uppvärmning, bland 
annat genom ökad användning av bergvär
me och solvärme. 

konventionella lösningar
Den vanligaste metoden för att ta död på 
bakterier i vatten är att koka vattnet eller 
åtminstone höja temperaturen så högt att 
bakterierna dör. Det finns även flera andra 
desinficeringsmetoder, bland annat klo
rering, ozonbehandling och UVstrålning, 

ibland i kombination. Dessa metoder orsa
kar emellertid andra problem, som kor
rosion, risk för skållning, höga kostnader, 
etcetera.

Metoderna är effektiva på kort sikt men 
det visar sig att bakterierna återkommer 
inom några veckor. En förklaring är att 
legio nellabakterier fyller en naturlig bio
logisk nisch i vattnet. Även om termisk 
chockbehandling är den mest effektiva 
metoden för att desinficera vatten finns det 
många hinder för regelbunden användning. 
Ett hinder är höga energikostnader för att 
höja vattentemperaturen till 60–70 °C. 
Här presenteras en ny, energisnål värme
behandlingsteknik som inspirerats av natu
ren. 

naturen visar vägen
När problem blir komplicerade och det 
verkar omöjligt att hitta en effektiv och 
på samma gång enkel lösning bör vi vända 
oss till naturen. Naturliga system betyder 
en pågående anpassning till en föränder
lig miljö och kan därför vägleda oss till det 
mest effektiva sättet att lösa komplexa pro
blem.

Mycket effektiva värmeväxlare finns i 
djurs blodsystem, till exempel hos änder. 
Här har utvecklingen skett för att anpas
sa fåglarnas liv till låga temperaturer så 
att en gräsand ska kunna stå komfortabelt 
på is utan att frysa. För att hålla värmen i 
kalla miljöer måste fågelns värmeproduk

Figur 1: Tid i minuter det tar att slå ut 90 
procent av legionellabakterierna i vatten 
vid olika temperatur.
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tion (H) vara lika med värmeförlusten (Q), 
enligt ekvation 1: 

H = Q = C (Tk - To)

C motsvarar den totala värmeförlustko
efficienten, inklusive förluster genom led
ning, konvektion och strålning och (Tk - To) 
är temperaturskillnaden mellan fågelkrop
pen och dess omgivning. 

Omgivningens temperatur, To, är en fak
tor som djuren endast kan ändra genom att 
flytta till en annan miljö, vilket till exempel 
flyttfåglar gör. I annat fall måste de anpassa 
de andra villkoren, det vill säga värmeför
lustkoefficienten, värmeproduktionen eller 
kroppstemperaturen, Tk. 

När det gäller sjöfåglar har benen en 
avgörande roll i att upprätthålla fågelns 
kroppstemperatur. Det är värmeöverfö
ringen mellan blodkärlen i fågelns ben, så 
kallad motströms värmeväxling, som mini
merar dess värmeförluster. Artärer och 
vener arbetar tillsammans för att behålla 
värmen genom att blodkärlen som tillför 
och återför blodet ligger nära varandra. 

Därför kyls det varma arteriella blodet 
av venöst blod som strömmar tillbaka till 
kroppen. Trots att fågelns kroppstempe
ratur är nära 37 °C är blodets temperatur 
nära 0 °C när det når foten (isen). Det gör 
att mycket lite av kroppsvärmen försvinner. 
Figur 2 [3] visar hur värmeväxlingen i fågel
benen går till.

ny metod för termisk 
vattenbehandling
ABHE (Anti Bacteria Heat Exchanger) är 
en ny energisnål metod för termisk vatten
behandling. Dess utformning imiterar vär
meväxlingen mellan varmt och kallt blod 
i fågelns ben. Energin som används för 
att värma vattnet till dess desinficerings
temperatur återvinns och mycket lite ener
gi behöver tillföras. 

ABHE består av en värmeväxlare och 
en värmare. I likhet med vad som händer i 
fågelns ben, sker en kontinuerlig överföring 
av värme mellan tilloppsflödet med tempe
raturen Tin och returflödet. Figur 3 visar 
hur en ABHE har installerats nära varm
vattenkranen. 

Returvattnets temperatur Tut från ABHE 
är mycket nära Tin trots att vattnet under en 
kort tid nått den betydligt högre desinfice
ringstemperaturen (Tmax), se figur 4.

Denna ovanliga användning av värme
växlaren betyder att värme överförs från 
vattnet till sig själv. Därför krävs det myck
et lite energi för att uppnå den nödvändiga 
desinficeringstemperaturen. 

Dess effektivitet (COP) jämfört med kon
ventionell termisk behandling kan beräk
nas enligt ekvation 2:

COP = 
Tmax – Tin

 Tut – Tin

Vid desinficeringstemperaturen 
Tmax = 90 °C samt in och utvattentempe
ratur Tin=45 °C och Tut=45,5 °C, får man 
COP=90, se figur 4 och ekvation 2. Detta 
innebär att man endast tillför 1/90 av den 
energi som konventionell uppvärmning 
kräver. 

En något högre uttagstemperatur,  
Tut = 46 °C, ger COP = 45. 

Temperaturförlusten i värmeväxlingen, 
som kan ges ett valfritt värde vid utform
ningen av ABHE, är alltså mycket viktig. 
Temperaturförlusten blir ett resultat av 
kostnadsoptimering.

avslutande kommentarer
Konventionella termiska behandlingsme
toder för bekämpning av legionella och 
andra bakterier i vatten innebär hög ener
gianvändning och därför hög driftkostnad. 
ABHE är en termisk behandlingsmetod som 
klarar kontinuerlig desinfektion av vatten. 
Den ger permanent skydd utan att kombine
ras med andra behandlingsmetoder. ABHE
behandling kräver några få procent av den 
energi som krävs vid konventionell termisk 
behandling. Metoden har flera andra förde
lar, till exempel enkel hantering och inget 
övervakningsbehov. ABHE kan tillämpas i 
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Figur 2: bilden visar hur en fågel kan stå komfortabelt och varm på den kalla isen. Till 
höger: Modell av motströmsvärmeväxling i fågelben.

Källa: Midtgård (1980). illustration: Claes-göran andersson

Figur 3: exempel på hur en AbHe installe-
rats mellan ackumulatortank och dusch. 

Figur 4: AbHe:s princip. Ingående vatten 
(Tin) värms kontinuerligt i AbHe. I värma-
ren höjs vattentemperaturen till Tmax. På 
väg tillbaka kyls returvattnet av inkom-
mande vatten till Tut.





mycket liten skala upp till storskaliga sys
tem i ett stort antal tillämpningar. 

Driftkostnaden (effektiviteten, det vill 
säga COP) förutbestäms i designfasen men 
ju lägre driftkostnad desto högre blir inves
teringskostnaden. Vad vi förstår kan ABHE 
rent tekniskt användas i ett otal applika
tioner såsom olika vätskor, volymflöden, 
och desinficeringstemperatur. Ekonomisk 
optimering kommer att avgöra valet mellan 
ABHE och andra lösningar. På grund av ini
tialkostnaden tror vi att den huvudsakliga 
potentialen i Sverige är för vattenbehand
ling av större system till exempel i hotell, 
skolor och sjukhus. 

Eftersom ABHE kan värmas med valfri 
energikälla, som ved, sol, eller gas, ser vi en 
stor marknad för behandling av dricksvat
ten i varma länder där det blir allt svårare 
att få tag i rent vatten. 

ABHE:s effektivitet blir här högintres
sant eftersom det är stor skillnad på att 
desinficera vatten med exempelvis ett kilo 
ved istället för 50 eller en kvadratmeter sol
fångare istället för 50.

För närvarande pågår utvecklingen av 
en beräknings och simuleringsmodell 
vid LTU för framtida dimensionering av 
ABHE.  
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Fakta Finansieringen
w Denna�metod�att�bekämpa�legionella�utveck-
las�i�ett�doktorandarbete�vid�Luleå�tekniska�
universitet�i�samarbete�med�borö�ab�i�Kalix,�

som�tillsammans�med�formas�finansierar�pro-
jektet.�initialt�finansierades�projektet�av�inno-
vationsbron�norr.

w Historik: År 1976 dog 34 människor vid en 
militärförläggning i USA [4] i den så kallade 
legionärssjukan. En tidigare okänd bakterie 
(legionella pneumophila) orsakade dödsfal
len [4, 5, 6]. Man känner numera till ett 50tal 
typer av bakterien [5] som orsakar två olika 
sjukdomar [5, 7, 8]. Legionärssjukan, som är 
en form av lunginflammation, och pontiac
feber, som är en influensa med kort inkuba
tionstid. De flesta fallen av legionärssjukan 
kan spåras till artificiella akvatiska miljöer [5].

w Smittvägar: Människor smittas främst 
genom inandning av små infekterade vat
tendroppar [7, 9] och dessa små aerosoler 
(1–5 m) kan orsaka legionärssjukan [6]. Man 
kan även smittas genom öppna sår [8].

w Smittkällor: Legionellabakterien är i små 
mängder allmänt förekommande i naturligt 
sötvatten. Den för bakterien gynnsammaste 
vattentemperaturen är 35–42 ºC. Den över
lever endast några minuter vid 60 °C och 
vid 70 °C dör den praktiskt taget genast. 
Organismen trivs i varma fuktiga miljöer 
och förekommer därför i till exempel luft
konditionering, kyltorn, varmvattensystem, 
bubbelpool, spa etc [5, 8].

w riskfaktorer och dödlighet: Till riskfak
torer räknas typ och intensitet av expone
ring och personens hälsotillstånd. Dödlig

heten varierar från 1 till 80 procent, bero
ende på patientens hälsa och medicinering 
[5]. Kroniska sjukdomar, diabetes, kol, och 
rökning innebär en ökad risk för legionel
la [8]. Antalet dödsfall har halverats i USA 
under de senaste 20 åren, vilket antas bero 
på bättre och snabbare diagnos samt empi
riska behandlingsmetoder [5].

w Symtom och åldersgrupp: För att få legio
närssjukan måste man vara infekterad [5]. 
Inkubationstiden är två till tio dagar med 
symtom som hosta, diarré etc [5, 6]. Legio
nella drabbar människor i alla åldrar men 
oftast i åldern 45–64 år. Sjukdomen är van
ligare hos män i alla åldersgrupper.

w diagnos: Legionärssjukan kan inte skiljas 
kliniskt eller radiologiskt från andra lung
inflammationer [8]. Legionella kan dock 
diagnostiseras på flera olika sätt [8].

w behandling: I avsaknad av tillräckligt 
stora studier på människor tas beslut om 
antimikrobiella mediciner på grundval av 
experimentella djur och cellkulturstudier 
[5]. Behandlingstiden bestäms på individu
ell basis, beroende på patientens hälsotill
stånd, men bör vara minst 14 dagar [10].

Fakta om själva sjukdomen har till stora 
delar sammanstälts av L Altorkmany, LTU.

Infekterade vattendroppar
och öppna sår smittar

teknik och forskning

Fryser inte om fötterna. Änder har länge varit bra på att spara energi.  Foto: istoCKphoto

54� EnErgi&Miljö�nr�2�februari�2013


