Midtjyllands Avis
Torsdag
7. juni 2012

17

Prometheus II
ankom fra oven
Krabat på 20 tons
lempet ned mellem
to spær i værkets hal

Den nye kedel afløser
Prometheus fra 1982 og
får navnet Prometheus II,
fortæller varmenmester
Finn Sørensen

Tekst og foto:
Jens-Erik Sinnbeck

KLANK: - Ja, man kan ikke
beskylde os for at rutte med
pladsen.
Lød det tørt fra varmemester Finn G. Sørensen, da Galten Varmeværks nye fliskedel
havde hængt i par minutter
hullet i haltaget - og nu langsomt begyndte at glide ned
mellem to betonspær. Med
mindre end 10 centimeter luft
til hver side.
Men Arne, der styrede den
store kran »Becky«, var sikker
på hånden. Stille og roligt
blev den 20 tons tunge kedel
løftet ned på plads - ovenpå
risten på 15 tons, som allerede
var sat på plads på halgulvet.
Den store kedel - med en
samlet vægt på næsten 50
tons - blev løftet ind i flere

Så lidt plads var der mellem
spærene.
bidder. Og selv om tidsplanen
skred med et par timer, gik
alt, som det skulle, og ved
19-tiden i aftes var operationen afsluttet.
Stadig mangler dog en del blandt andet det skorstensrør,
der skal kobles til den nye kedel. Det er af glasfiber og skal
løftes ned i den eksisterende
knap 50 meter høje skorsten.
Så her kræves en af de kraner,
der kan løfte rigtig højt - omkring 100 meter.
Glasfiberkernen ventes sat i
skorstenen efter sommerferien. Og den nye fliskedel sættes efter planen i gang i oktober, så den kan være kørt ind
og i almindelig drift 1. november.
Kedlen er et 100 procent

Kraftkarlen »Becky« havde ingen problemer med at løfte
kedlen på 20 tons op over hallen.
også leverede dens storebror,
der har været i drift på Klank
siden 2002. Den har fungeret
godt, og det har været naturligt for Galten Varmeværk at
vælge en lidt mindre af samme fabrikat.
- Ved at have to flislinjer fra

Kapacitet til fremtidig vækst
❚❚Den nu udskiftede kedel havde en kapacitet på 4 MW,
mens den nye kan præstere 7,5 MW.
❚❚Sammen med den eksisterende kedels kapacitet på
10 MW sikrer det rigelig kapacitet til den udbygning,
der ventes i de kommende år med nye boligområder i
Galten og flere fjernvarmekunder i Skovby.
❚❚Kedlerne fyrer med skovflis og energipil. De har
et system med varm luft, der »føntørrer« flisen
før forbrændingen, så de kan fyre med flis med et
vandindhold på op til 60 procent.
❚❚Galten Varmeværk, der blev stiftet i 1964, leverer i
dag varme til 1.756 hustande og er blandt landets
billigste.

dansk produkt - med dele, der
er fremstillet blandt andet i
Grenaa, Bandholm. Herning
og Viborg.
- Og så er den ikke engang
dyr. Den koster 13 millioner
kroner, og det er faktisk billigt, siger varmemesteren.
Den er leveret af Aarhusfirmaet Euro Therm A/S, der

Kom og smag på Hertha
Levefællesskabet
inviterer lørdag igen
på »åbent værksted«
HERSKIND: Hertha Levefællesskab i Herskind inviterer på
lørdag igen på åbne værksteder.
»Smag Hertha« lyder overskriften - og der er nok at
smage på i levefællesskabet,
der har eget mejeri, bageri,
landbrug og gartneri.
Så her er den sjældne chance for at smage helt nymalket
mælk, eller nybagt brød lavet
af biodynamisk dyrket mel.
Eller en af de kager, Herthas
bageri er kendt for.
Butikker og værksteder er
åbne, og der bliver musikalsk
underholdning for store og
små. Chance for en tur i hestevogn rundt i landsbyen byder
sig også.
Det er efterhånden 16 år siden, Hertha byggede det første bofællesskab for udviklingshæmmede med nogle få
huse omkring. I dag rummer
stedet boliger til omkring 130
mennesker hvor af de 20 bor i

beskyttet bolig.
Hertha modtog sidste år
Skanderborg Kommunes Fyrtårnspris, der lød på 75.000
kroner. Og nu har Rudolf
Steiner-fællesskabet fået ny,
hæder - et beløb på 100.000
kroner fra Helsefonden til en
bog om temaet »Hvad er god
inklusionspraksis?«
Som Per Clauson Kaas, der
har boet og arbejdet i Hertha
fra starten siger:

- Drivkraften her er et ønske
om at vise verden, at mennesker, der har brug for livslang
omsorg, kan udløse en positiv
synergi og skabe aktiviteter
og værdier, der kan komme
mange mennesker til gode.

Euro Therm, der er baseret på
ens principper, får vi en mere
strømlinet løsning, som vil
sikre enklere, grønnere og
mere økonomisk drift, siger
Finn G. Sørensen.
Udover den nye fliskedel
har varmeværket investeret

Så er kalorius næsten på
plads.
2,5 millioner kroner i en ny
akkumuleringstank ved siden
af den eksisterende. I princippet en kæmpestor termokande, der sikrer, at varmeværket
nu kan have varmt vand til en
hel (sommer)uges forbrug
uden at tænde for kedlerne.

RY & AVISEN
Hvad kan Avisen gøre for Ry
og hvad kan Ry gøre for Avisen?
Hvordan ser fremtiden for de
trykte medier ud?
Hvordan samarbejder journalister
med deres kilder?
Disse og mange andre spørgsmål er til åben debat.

Mød os tirsdag den 12. juni
på Brunhøjvej 10, Ry, fra 17.00 til 19.00.

Lørdag 9. juni kl. 10-15:
Hertha Levefællesskab:
Åbent værksted

Korte oplæg ved chefredaktør Steffen Lange,
redaktionschef Helmer Jakobsen og
egnsredaktør Torben Jakobsen. Derefter fri debat.
Midtjyllands Avis er vært ved en forfriskning.
Med venlig hilsen

Klap en gris - er også en mulighed hos Hertha på lørdag.
Foto: Privat

