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Af NIELS BRAUER

De to rorstykker er stort
set ens. Mlske er det ene
en smule mere rusten ind-
vendig end det andet. For
ti mAneder siden var det
anderledes let at se for-
skel. Dengang var det ene
splinternyt, og det andet
foret indvendig med et
fem-seks millimeter tykt
lag kalksten. 25 Ars kalk-
holdigt vand var ikke ls-
bet sporlost gennem roret.
Nu er kalken vek.

nerede en sterk skepsis
overfor foretagenet.

- Vores ror har nu siddet i
25 Ar, og fra reparationer pA
rorsystemet vidste vi, at lys-
ningen var blevet mindre.
Den indvendige diameter var
nede pA det halve.

- Alternativet til magnetbe-
handlingen var at renovere
rorsystemet, men det ville be-
tyde, at gulvbredderne skul-
le brakkes op til stor gene for
beboerne. Desud'en ville det
koste langt mere, siger Poul
Madsen.

lnstallationen af de magne-
tiske rorstykker i afdelingens
13 beholderrum har kostet
cirka 155.000 kr. Fordelt pA de
290 lejlighedS, og forret-
ningscenter giver det en ud-
gift pA godt 500 kr. pr. leje-
mAl.

Som kontrol af effekten og
for at overbevise eventuelle
skeptikere, hvoraf 6n er
nevnt, blev et rorstykke pA
en meter skAret ud og delt i to.
Den ene halvdel blev sat i
igen. Den anden eNtattet at et
nyt. Forinden var begge ror-
stykker vejet omhyggeligt og
deres vegt.skrevet ned.

Vejningen blev gentaget
ved nedtagningen l0 mAne-
der senere. Det gamle ror
havde tabt cirka 100 gram,
mens. det ny vejede det sam-
me som ved opsatningen. Be-
handlingen havde ikke alene
stoppet kalkens aflejring i
rorene, den havde ogsAfjernet
belagningen i de gamle ror.

- SA ml jeg jo overgive mig,
lsd det nodtvungent fra Ole
Nielsen, da han personligt
oververede kontrolvejnin-
gen.

Varmemester Bjarne So-
rensen var forberedt pA resul-
tatet. I de ti mlneder behand-
lingen hidtil har stAet pA, har
han haft travlt som aldrig for
med at rense og udskiftet ven-

tiler i toiletter, blandingsbat-
terier m.v. SA han var ikke i
tvivl om, at rorernes indhold
af kalk rev sig los.

- Det er svart at sige, hvor
lang tid magnetetbehandlin-
gen foroger rorsystemets le-
vetid, men man slipper for
mange problemer med dlrligt
fremlsb. Rorsystemet er di-
mensioneret efter beboernes
behov, og den dimensionering
odelagger kalk-aflejringer-
ne.

- Liges! vigtigt er det, at
behandlingen udskyder repa-
rationer og udskiftning af
ventiler og armaturer. Det er
nemlig kalkbelagningen, der
odelagger pakninger og de
bevegelige dele, forklarer
Willy Andersen fra Blikas
A/S i Aalborg, som har mon-
teret vandbehandlingsanlag-
get.

Blikas har arbejdet med
magnet-behandling i otte ar,
og Willy Andersen erkender,
at han var skeptisk i start€n.

- Det horte op, da vi monte-
rede et vandbehandlingsan-
leg hos trykkeriet Budolfi
Tryk. Trykkeriet havde nogle
valser med smA huller, der
kalkede til pA grund af kalk i
vandet. Vi var der flere gange
om ugen for at afsyre valser-
ne. Til sidst monterede vi et
magnetisk behandlingsanlag
pl trvkkeriets vandinstalla-
iion. iri har ikke afsyret val-'
ser der siden, forteller Willy
Andersen, som mA erkende,
at anlcgget ikke ligefrem gi-
ver beskeftigelse.

Sabefabrikanterne kan si-
ge det samme. Behandlingen
mindsker nemlig forbruget af
sebe ved tojvask med 10'30
Drocent. Dertil kommer be-
Sparelser pA elregningen, for-
di kaffemaskiner og varmele-
qemer i vaske- og opvaske-
iraskiner ikke kalker til i
samme omfang.

Forklaringen pl forvand-
lingen sidder ligeved i form
af et rodt aggregat monteret
pA rorsystemet. Indvendig i
aggreatet sidder en reekke
starke magneter. Magneter-
ne er placeret i midten, sA
vandet lober udenom. Fup si-
ger nogle. Faktum siger an-
dre. Den sidste gruppei bliver'
stadig storre.

Forleden dag blev faktum-
gruppen 6n stsrre, da en hid-
til stark skeptiker mAtte boje
sig for kendsgerningerne,
men herom senere.

Poul Madsen, formand for
boligselskabet Cimbrias af de-
ling 2 pA Mylius Erichsens
Vej, har hele tiden troet pa, at
magnetisk kalkbehandling
kunne lsse problemer med
tilkalkede ror.

- Jeg havde last'artikler
om magnetisk vandbehand-
ling i andre boligforeninger,
og der havde det virket, for-
klarer Poul Madsen.

SA da det stod klart, at afde-
lingens roniyst€m for brugs-
vandet var godt forkalket,
gik han uden tsven ind for, at
der blev monteret magnetiske
vandbehandlere pA rorene.
Til trods for, at inspektsr Ole
lilielsen, tsdligkoni,oret, hvor=
rrnder Cimhria administreres.

Magnet-aggregater som dette har givet varmemester Biarne Sorensen noget at se til Foto: Mogens Anthonsen

I lorbindelse msd udskiftning at
nogle ventiler opdagode Fjord-
parkens Eloligselskab, Nyko-
bing Falser, hvor slemt det stod
til med rorsystemet. Tilstanden
lremgir al rorstykket til hojre. I

mai 1988 blov der monteret ma-
gnetisk alkalkning pA anlag-
get. I september 1990 sA rorer
ne ud som det til venstre.


