BLÄSTRING

Effektiv rengöring
utan vatten

Blästring med torr-is kan användas
i princip överallt. Den behöver inget
vatten och kan köras även i processer under drift så man undviker
underhållsstopp.
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Rengöring med torr-is är en blästringsmetod som inte behöver vatten.
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engöring med torr-is, som
är detsamma som kolsyreis, fungerar som en torr
högtryckstvätt och används
inom alla områden, alltifrån att tvätta
ur djurfoderfabriker till Ringhals
kärnkraftverk.
- Metoden att rengöra med torr-is
har funnits sedan 1990-talet, men på
senare år har vi märkt en tydligt ökad
efterfrågan. Jag vet inte riktigt varför
uppsvinget kommer nu, men det kan
delvis bero på ett ökat miljöintresse,
berättar Johan Rilde, vd på CryoTech
AB.
Ett annat skäl han kan se är att man
börjar bli mer restriktiv med att använda vatten till rengöring. Både för
att rent vatten börjar bli en bristvara
och för att det går åt väldigt mycket
vatten vid rengöringsprocesser, vilket
kan vara ett problem, exempelvis i
livsmedelsbranschen.
- De har begränsningar i hur
mycket vatten som får användas under livsmedelsproduktionen och den
mängden vatten behöver de till annat

än rengöring. Då passar torr-isen
mycket bra som rengöringsmetod,
förklarar han.
METODEN UTAN ÅVERKAN
Resultatet av rengöring med torr-is är
detsamma som med andra blästringsmetoder, ytan blir metallren om det
är en metallyta som rengörs, men
utan någon åverkan på ytan.
- Det blir heller inget restmaterial
vilket är bra ur både miljö- och tidssynpunkt. Man behöver inte lägga tid
på att sopa upp och göra rent området
runt omkring efter rengöringen. Och
då rengöringsutrustningen är relativt
liten så behöver man inte heller täcka
in lika stora områden.
Själva torr-isen tillverkas från
koldioxid som tas tillvara vid olika
tillverkningsprocesser som sprittillverkning, biogasanläggningar, konstgödseltillverkning och många andra.
Så det är ett återbruk av koldioxid
som andra processer åstadkommer.
- Vi får hit flytande och kyld
koldioxid. Den komprimerar vi
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sedan till torr-is och tillverkar de
pellets som används vid blästringen.
Vid användningen övergår den fasta
koldioxiden i ett steg till gasform, helt
utan restprodukter.
Det man måste tänka på vid rengöring med torr-is är att koldioxid är
en tung inert gas vilket gör att det
blir viktigt med en bra ventilation så
att inte gasen sjunker till golvet och
sakta men säkert tränger undan syret
i luften.
- Man måste också vara uppmärksam på att kolsyreis är mycket kall.
Sedan kan ljudnivån vara relativt
hög då metoden använder mycket
luft under högt tryck, och när all den
luften ska passera det lilla munstycken
så låter det en del.
MÖGEL OCH BRANDSOT
Det finns många exempel där torrisen med fördel kan användas. Ett är
vid sanering av mögel på en träyta.
- Mögel på trä kan inte tas bort
med vatten, hur mycket man än
gnider. Men med torr-is så slipas
dels träytan ren från möglet och dels
gör kylan i torr-isen att 99 procent av
mögelsvamparna dör.
En annan situation då torr-is ger
stora fördelar är vid sanering av betong efter en brand. Ska man få bort
sotet med vatten krävs mycket vatten
och dessutom måste spillvattnet tas
om hand för destruktion. Med torr-is
undviker man det momentet.
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Inom den producerande industrin
används torr-is dels till en kontinuerlig
rengöring under drift av exempelvis
pappersbruk där valsar och elmotorer
hålls rena. Svetsjiggar rengörs med
torr-is istället för att som tidigare
slipa bort gammal svetsslagg och inom
kärnkraftsindustrin används torr-is för
dekontaminering, det vill säga tar bort
radioaktiv smuts, något som också kan
göras under drift.
- Ett tydligt exempel på den positiva
effekten en effektiv rengöring kan ha
på produktionen är då vi fick i uppdrag
att rengöra ett färgverk, som hörde till
en pappersfabrik. Färgverket var täckt
med en decimeter gamla färglager
som vi fick bort helt och hållet med
torr-isen. Och under dessa färglager
hittade man ett antal smörjnipplar
som när de började användas igen
ökade produktionen med 20 procent,
berättar Johan Rilde med ett leende.
Att torr-is ändå inte används mer
idag tror Johan Rilde kan bero på att
industrin som helhet är rätt konservativ och många gör som de alltid
har gjort. Samtidigt kommer vare sig
underhåll och miljöfrågor högt upp
på prioritetslistan.
- Men nu märker vi att det börjar
hända saker och att man börjar se
sig om efter nya mer miljövänliga
metoder, och då kan torr-is vara ett bra
alternativ många gånger, avslutar han.
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