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Sprängsotning
Sprängsotning är en beprövad metod där man genom explo-
sioner knäcker slagg och påbakningar av aska från panntuber, 
överhettare och andra eldytor i en  
panna. Metoden vi använder – Bang & Clean – är mycket 
effektiv och har använts i närmare 20 år och på hundratals 
olika pannor i världen. Vi erbjuder också sprängsotning via 
fast installation, den så kallade Shock Pulse Generator. 

Sprängsotning är kostnadseffektivt eftersom rens ning en utförs 
under full drift på anläggningen. En pannrensning med vår 
metod innebär ett system atiskt arbete i varje  
lucka i den del av pannan som ska sotas. På små pannor,  
upp till 100 MW, kan det krävas 50–200 explosioner, på större 
pannor, som sodapannor kan det bli så många som 300–600 
explosioner.

Tidsmässigt varierar det mellan ett par timmar till två dagar 
för en sprängsotning, men pannan är i drift under hela tiden 
och det blir inget stopp i produktionen.

Vår erfarenhet av pannor, sotning, service, underhåll och 
montageledning är gedigen. Därför bistår vi även med råd-
givning kring hantering av aska och annat  
som rör rengöring av pannor.

Bang & Clean
Bang & Clean® innebär att vi under drift går in i  
en panna med en påse fäst på en lans. Påsen fylls med en 
gasblandning som antänds elektriskt och exploderar, vilket 
frigör stora mängder aska.

FÖRDELAR 

• Inga produktionsstopp – utförs medan pannan  
är i drift Det goda sotningsresultatet gör att pannan 
kan gå för fullt utan tryckfall eller andra begränsande 
faktorer 

• Bättre förbränning och värmeöverföring 
• Säkrare och snabbare underhållsarbete 
• Renare, enklare och miljövänligare sotning  

utan restprodukter som vatten eller sand 
• Sprängsotning i anslutning till revisionsstopp förkortar 

stopptiden

Kamerainspektion
Med hjälp av videosystemet KRR-View kan vi inspekte-
ra alla typer av pannor under drift, tack vare vattenkyld 
utrustning. Vi använder dessutom infraröd strålning 
som möjliggör inspektion i mörka utrymmen. På en stor 
display kan man i realtid se hur pannans olika delar mår, 
vilket gör det enklare att planera driftstopp för pannan.

FÖRDELAR 

• Högupplösta bilder 
• Underlättar planering för driftstopp 
• Bra uppföljning för olika rengöringssystem 
• Kommentarer kan spelas in under filmningen 
• Sparar bilder och video

Shock Pulse Generator
En generator är det mest effektiva, och i längden, mest 
lönsamma sättet att hålla en förbränningsanläggning ren. 
Generatorn installeras vid pannan som kontinuerligt ren-
görs med hjälp av automatiserade gasexplosioner.

FÖRDELAR 

• Kontinuerlig pannrengöring med automatiserade gasex-
plosioner 

• Högre reningsgrad hos värmeväxlarytor än man uppnår 
med konventionell sotningsteknik 

• Minskade kostnader 
• Kortare stilleståndsperioder och minskat ren-

göringsbehov vid underhållsstopp 
• Minskade utrymmeskrav intill pannan, särskilt  

för anläggningar med fler pannor 
• Minskade koldioxidutsläpp


