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Från Wind Power Research in Focus:

Bättre återvinning  
av rotorblad

UTTJänTa roTorblad soM 
läggs på hög eller grävs ner är 
på väg att bli ett PR-problem för 

vindkraften och stör bilden av vindkraft 
som ett miljövänligt energislag. 

Ungefär så kan man sammanfatta 
inledningen på det föredrag som Liu Yang, 
specialiserad på forskning kring komposit- 
material vid University of Strathclyde, höll 
på konferensen. 

– Hur man tar hand om uttjänt kompo-
sitmaterial är ett problem som finns i alla 
branscher, sa Liu Yang. 

Han tillade att vindkraftens andel av 
kompositavfallet än så länge bara ligger på 
cirka tio procent av det totala komposit- 
avfallet i Europa. 

– Men om ingenting förändras kommer 
vi att se en fyrtiofaldig ökning av det 
globala bladskrotet de kommande trettio 
åren, fortsatte han. 

de goda nyheTerna är, enligt Liu Yang, 
att det mesta från uttjänta vindkraftverk 
går att återvinna. Redan idag ligger ande-
len återvunnet material på uppåt 85–90 
procent. 

Problemet är att bladen består av en 
blandning av glasfiber (cirka 70 procent) 
och härdplaster (cirka 30 procent). Materi-
alen har blandats med varandra och smälts 
samman till så kallad komposit. Det gör 
det till en utmaning att försöka hitta ett 
kostnadseffektivt sätt att separera och 
återvinna materialen. 

I dag finns – grovt indelat – tre metoder 
för att återvinna kompositmaterial: 

1. Mekanisk nedbryTning – vilket 
ger låg kvalitet på den återvunna  
glasfibern samt blandfraktioner med 
glasfiber och plast, något som försvårar 
återanvändningen i nya kompositer. 
Efter att de malts ner kan de ofta bara 
användas som fyllningsmaterial vid 
byggen. 
 

2. TerMiska processer – ger en 
renare glasfiberslutprodukt och en 
bättre energiåtervinning. Men glas-
fiberns kvalitet påverkas negativt av 
höga temperaturer. 
 

3. TerMiska/keMiska processer  
– den här blandningen av nedsmält-
ning och kemisk separation gör att 
det går att separera och återvinna 
mer rent material av bra kvalitet från 
kompositerna. 

 i sTraThclyde pågår just nu forsk-
ning för att få fram nya, bättre metoder 
att återvinna kompositmaterial genom 
pyrolys och efterbehandlingar av de åter-
vunna glasfiberfraktionerna. Detta för att 
generera en högre kvalitet för återanvänd-
ning i kompositer.  

Bland annat har Liu Yang och hans kol-
legor gjort ett försök att bygga rotorblad 
med återvunnet material från gamla blad.

Liu Yang.
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