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For snart 10 Ar siden
fik boligforeningen Cim-
brias afdeling 2 p& Myli-
us Erichsens Vej i Aal-
borg monteret magneti-
ske vandbehandlere p&
sit rorsystem, og siden
dengang har beboerne i
afdelingens 290 lejiighe-
der Arligt sparet 35-
40.000 kr. alene pA vedli-
gehoidelse af rorsyste-
met. Dertil kommer spa-
rede udgifter til elektrici-
tet og fjernvarme.

Det forste, fordi ener-
giforbruget stiger i takt
med, at kalk formindsker
rorAbningen. Forsog har
vist, at det koster seks
gange sA meget energi at
pumpe 12 liter vand pr.
minrrl'oannam at 94 mm

ror med tre mm kalkbe-
laegning som i et ror uden
belegning.

Det sidste, fordi kal-
kaflejninger virker sqm
isolering, hvilket mind-
sker effekten af de Vdrm-
evekslere, hvori fjerri-
varmevandets varme
transporteres over i
brugsvandet.

Kalks eure til af trans-
portere varme er ca. 20
gange mindre end for
jern og 125 gange mindre
end for kobber.

- Kalk har ikke veret
et problem, siden vi fik
afkalkerne monteret, si-
ger afdelingens varme-
mester Bjarne Sorensen.
,,Ved monteringen fsrst i

90'eren var rorsystemet i
de 13 blokke visse steder
tet pA at vare blokeret
af aflejninger, men en
kontrol 10 mAneder sene-
re viste, at aflejningerne
var s& godt som forsvun-
det.

Og en ny kontrol for
nogle uger siden gav - ik-
ke overraskende for var-
memesteren og de ws-
folk, der stAr for an-
leggets vediigeholdelse -
et tilsvarende syn ved et
kig ind i afskArne stykker
af rorsystemet. Ikke
skyggen af kalk, metal-
lets rustrsde overflade 1A

blottet, hvilket har den
fordel, at anlaegget er
mere modtagelig for den
elektrolyseb ehandling,
der beskytter metallet
mod taering.

Og nu er vi fremme ved
sagens virkelige kerne,
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n6r vi taler om besparel-
ser. Uden kalk i rorsyste-
met kan der nemlig gA
lengere tid imellem ud-
skiftning af de elektroder
som indgAr i rustbeslryt-
telsen.

- I dag kan vi najes
med to behandlinger,
hvor vi tidligere foretog
tre i samme periode, siger
Bjarne Ssrensen.

Den Arlige besparelse
pA knap 40.000 kr. skal
holdes op imod, at det i
dagens mont ville koste
godt 100.000 at installere
magneter i afdelingens 13
varmecentraler.

KeId Thomsen, ws-
mand fra Blikas, er ikke i
tvivl om fordelene ved
magnetisk vandbehand-
ling, og firmaet anbefaler
nf+e lzxcn!naan lil hnliao4-.v-!ev -.?v::-r-Dv^- !r- & vr^b+:

delinger med kalkproble-
mer: - Behandlingen gor
virkelig en forskel, for-
sikrer han.

Og det gelder ikke ale-
ne i forhold til kalkpro-
blemet. En inddirekte ef-
fekt er vesentlig nedsat
risiko for en speciel form
for taring af vandrorene,
nemlig den sAkaldte gru-
betrering, der finder sted
med stor hast under kal-
klaget. NAr der ikke er
kalk i rorene, finder den
type taring heller ikke
sted.

Hvad det er, der fAr den
kraftige magnet pA rorsy-
stemet til at hindre kal-
ken i at sette sig fast, er
endnu ikke precist for-
klaret.

- Men vi ved, at kalken
endrer egenskaber, sS
den bliver i vandet i ste-
det for at binde sig hArdt
til andre materialer, siger
Torben Sorensen fra fir-
maet Aqua Unique. Han
understreger, at magne-
ten ikke fjerner kalken,
og at det derfor er en
misforst6else, nAr anlag
af den type kaldes for af-
kalkere.

- Kalken er der stadig-
vek, og fAr vand lov til at
torre pA badeverelsets
fliser, vil der stadig vere
kalkpletter at se. Men
kalken vil ikke sidde si
fast, som normalt. Med-
mindre den fAr lov til at
blive siddende lenge.
Magnetismens pAvirk-
ning ophorer nemlig med
tiden, siger han.
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Torben Sarensen, Aqua Uni.que, KeId, Thotnsen, Elikos, og Ci,mbri,as aarrnemester Bjarne Sarensen konstatere-
de, at magnetismen efter snart ti d,r fortsat fdr kalken ti,I at bli,ue i uandet i stedet for at sette sig i. rorsgstemet.

Sd.dan ser det i,nduendige af rorene ud i. bo-
li,gafdeli.ngens DannesAstern. Uden kalk flg-
der uandet lettere, og det lader si.g i. hojere
grad gore at forebygge rustteringer.


