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Greger Nilsson har den senaste tiden testat ett epoxylim som härdar i minusgrader för att laga skadade vingblad.

Greger Nilsson från Öjebyn lagar skadade vindkraftsblad med ett lim som här
dar i minusgrader. Han tycker det är viktigt att lyfta fram att det inte bara är
utländska företag som jobbar i vindkraftsbranschen i norra Sverige, foto: privat
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Vindkraftverkens blad skadas ofta av is som släpper från verket när bladen
snurrar.
foto: privat

Superlimmet som fixar
skadade vindkraftverk
ÖJEBYN

Epoxyn härdar i minusgrader och
används för att laga skadade vind
kraftsblad. Tester i skarpt läge har
utförts av forskaren Greger Nilsson
från Öjebyn, hängande i vajrar från
ett vindkraftverk, 70 meter upp
i luften i sträng kyla.
Greger Nilsson från Öjebyn
jobbade tidigare som fors
kare på det som idag heter
forskningsinstitutet Rise.
2013 sade han upp sig
därifrån för att starta eget i
vindkraftsbranschen. Före
taget fick namnet Blade
Solutions och är nischat på
att laga avisningssystem på
vindkraftverk. Man använder

sig bland an nat av två egenutvecklade och patenterade
reparationsmetoder.
Att Greger slutade på Rise

innebar inte att han lade
forskningen på hyllan. Mel
lan varven deltar han i forsk
ningsprojekt och han före
kommer då och då i olika
kompositsammanhang

Inför den stora kompositkonferensen som skulle hål
las i Paris 2020 blev han kon
taktad av det schweiziska
företaget Huntsman som
ville att han skulle stå med i
företagets monter. Men det
blev en pandemi och konfe
rensen ställdes in.
Den senaste tiden har Greger
varit med om at t ta fr am och
sedan utföra tester av en ny
sorts epoxy, ett lim som här
dar i minusgrader. Limmet
används för att göra pro
visoriska lagningar vinter
tid utan att verket behöver
stängas av.
Greger jobbar en hel del
åt Skellefteå kraft och har
utfört många av testerna på
Blaikens vindkraftpark där
skador lagas på plats. Enligt

Greger gäller det att vara ef
fektiv under reparationsar
betena så man minimerar
tiden i luften.
Skadorna uppstår ofta långt

ut på bladen där det snurrar
i en hastighet av 250 kilo
meter i timmen.
- Limmet används med for
del till mindre skador på bla
den, skador som oftast upp
står genom iskast från det
egna vindkraftverket eller
från andra närliggande. Det
är viktigt att laga skadorna
när de är små, om inget görs
tenderar skadorna att växa.
Defekterna upptäcks via
inspektioner där verken un
dersöks och skador kan ses
med blotta ögat Skador kan
också upptäckas med hjälp
av drönare som tar bilder

och där bilderna analyseras
i
bildbehandlingsprogram.
Det går också att använda
sig av en kamera på marken.
Själva reparationsarbetet
kan också utföras på olika
sätt. Skylift eller olika platt
formar kan användas men
Greger och hans kollegor industriklättrar.
- Man riggar upp rep till
tornet och vinschar sig upp
till bladen. Man jobbar två
och två och hänger i vajrar
på var sin sida om bladet
Hur är det med höjdrädslan?
- Det är en träningssak. Jag
såg hur det gjordes och lär
de mig det, säger
Greger Nilsson.
Ylva Forslund
ylva.forslund@ptse

