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AQUACALK – princip funkce
AQUACALK je zařízení na úpravu vody na fyzikálním principu. Toto zařízení obsahuje aktivní 
médium DESCAL, které svými katalytickými účinky zamezí vzniku nových úsad vodního kamene a 
napomáhá k odstranění starých úsad vodního/kotelního kamene z rozvodů, tepelných výměníků i z 
pevných povrchů a dále chrání tento systém před dalším usazováním.

Médium DESCAL má povrch tvořený krystalizačními mikroploškami, které umožňují růst krystalů 
nerozpustných vápenatohořečnatých sloučenin. Když krystal dosáhne velikosti několika mikrometrů, 
oddělí se z plošky a je unášen proudící vodou. Tyto krystaly jsou odolné proti teplu (do 100 °C) a 
nemají tendenci se usazovat. Při požití takto upravené vody se  krystaly z nerozpustné formy uvolní v 
lidském žaludku díky žaludečním kyselinám.

Nedávný vývoj technologie označené jako katalyticky ,,řízená tvorba krystalů" vyústil v zavedení 
první skutečně účinné metody prevence úsad vodního kamene bez potřeby chemických činidel. Tato 
metoda přeměňuje rozpuštěné minerály způsobující tvrdost vody na neškodné mikroskopické krystaly, 
bez schopnosti tvořit úsady vodního kamene.

Ověřování účinnosti této technologie nezávislou laboratoří German Technical and Scientific 
Association for Gas and Water dle mezinárodní metodiky (DVGW W512) pro testování prevence 
tvorby úsad prokázalo 99,6 % účinnost. Technologie se osvědčuje již přes 6 let úspěšného používání v 
domácnostech i v průmyslových podnicích.

Zařízení AQUACALK a aktivní medium DESCAL byly testovány Státním zdravotním ústavem pro 
styk s pitnou vodou a bylo vydáno rozhodnutí pod č.j. CHŽP: 93/08 EX 080256, že zařízení splňuje 
požadavky na výrobky přicházející do trvalého styku s pitnou vodou.

Místa o velikosti atomů na povrchu malých       Krystaly jsou po dosažení vhodné velikosti 
polymerových kuliček (DESCAL), kde dochází       uvolněny z povrchu aktivní hmoty, jsou
k přeměně rozpuštěných iontů minerálů tvrdosti       dále nerozpustné a bez schopnosti tvořit úsady.
na mikroskopické krystaly.

 
Fotografie vzniklého krystalu pořízená 
elektronovým mikroskopem
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AQUACALK - zkušenosti uživatelů
Zařízení AQUACALK pracuje na zcela novém katalytickém principu, bez potřeby dalších provozních 
hmot a energie. Během let 2008 – 2009 byly instalovány na území České republiky desítky těchto 
zařízení a tak lze již publikovat některé zkušenosti uživatelů s jejich provozem.

Nejprve uvádíme přehled některých lokalit a hodnot tvrdosti upravované vody v místech, kde byla 
zařízení AQUACALK testována, nebo jsou trvale provozována.

tvrdost vody tvrdost vody
lokalita mmol/l ºN (dH) lokalita mmol/l ºN (dH)
Velké přílepy 6,5 36,4 Nelahozeves 4,0 22,4
Slaný 4,2 23,5 Koněprusy 9,7 54,3
Hřebeč u Lidic 3,9 21,8 Brno - Šlapanice 3,7 20,7
Hostivice 3,8 21,2 Vsetín 4,5 25,2
Líbeznice 5,7 31,9 Chrudim 3,6 20,1
Jevíněves 6,5 36,4 Hradec Králové 4,2 23,5
Trenčín (SR) 4,5 25,2 Chýně 3,8 21,2
Praha - Střešovice 3,7 20,7

Praktické ukázky účinku zařízení AQUACALK v reálném provozu
Volbou optimální velikosti zařízení AQUACALK lze dosáhnout, že skvrny na lesklých površích 
způsobených tvrdostí vody jsou velmi malé a lze je jednoduše odstranit pomocí hadříku nebo houbičky 
bez použití dalších prostředků.  viz. demonstrační fotografie.

Aquacalk_souhrnne_informace_rev1.doc 3



V souvislosti s instalací plastových vodovodních rozvodů převládá názor, že v takových rozvodech se 
úsady vodního kamene netvoří. Ilustrační foto dokazuje, že i plastové rozvody mohou v oblastech s 
vysokou tvrdostí vody „zarůst“ téměř k neprůchodnosti.

Použití zařízení AQUACALK pro vyvíječe páry, nebo neprůtočné systémy s odpařováním vody neřeší 
kompletně problém s usazováním vodního kamene. Dosavadní zkušenost je však taková, že 
použijeme-li zařízení AQUACALK pro napájení vyvíječů páry, je odstranění nahromaděného vodního 
kamene výrazně jednodušší. Prokázalo se to například při úpravě vody pro nápojové automaty  ve 
kterých se připravují horké nápoje (např. káva, čokoláda, kakao).
Zařízení AQUACALK je naopak velmi vhodné pro ochranu topných spirál bojlerů.
Na následujícím obrázku je zachyceno čištění bojleru provozovaného na tvrdé vodě neupravené 
zařízením AQUACALK.
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V rychlovarné konvici se na místě topné spirály objevují  úsady, které kopírují její tvar. Díky vyšší 
teplotě v tom místě se úsady „spečou“ a nelze je jednoduše setřít houbičkou, jako v ostatních 
případech. Na druhé straně má tato úsada schopnost po čase „popraskat“ a odpadnout ode dna konvice. 
Celkové množství úsad v konvici je ovšem mnohonásobně menší než při používání neupravené tvrdé 
vody, viz demonstrační fotografie.

Zaznamenali jsme i případ, že starší pračka začala po instalaci zařízení AQUACALK  „téci“ poté, co 
se uvolnil povlak na vnitřním povrchu pračky, tvořený mnohaletými úsadami.

AQUACALK upraví vodu tak, že při aplikaci zařízení na vodách se střední, vysokou a velmi vysokou 
tvrdostí vody zajistí optimální vlastnosti vody z hlediska zamezení usazování vodního kamene v 
rozvodech, na topných tělesech a pevných površích.

Např. v koupelnách po uschnutí místo typického nánosu obtížně odstranitelných minerálů může zůstat 
na povrchu tenký film bílého pudru, který jednoduše setřeme hadříkem či houbičkou.
Výsledkem je snížená potřeba údržby zařízení přicházejících do styku s vodou a prodloužení jejich 
životnosti.

Voda upravená zařízením AQUACALK vykazuje účinky jako měkká voda: mýdlo lépe pění, bílé 
skvrny neulpí na dlaždicích (jsou lehce odstranitelné), klesá spotřeba pracích a mycích prostředků.

Během  prvních 2 – 3 měsíců provozu je obvykle potřeba častěji čistit sítka a perlátory u vodovodních 
kohoutků a  kontrolovat  pojistná sítka dalších vodních  aparátů v domácnosti  (postupně uvolňované 
staré nánosy vodního kamene z trubek a rozvodů mohou způsobit jejich zvýšené znečištění).

Při mytí tmavých aut vodou s vysokou tvrdostí (5 mmol/l a více), upravenou zařízením AQUACALK, 
může být na povrchu karoserie po uschnutí viditelný slabý poprašek bílých částeček, který lze 
odstranit setřením suchým hadříkem.

Po měsících provozu mohou z dírek na pracovní ploše napařovací žehličky vypadávat předešlé úsady 
ve formě velmi jemných částeček připomínajících písek.

Aquacalk_souhrnne_informace_rev1.doc 5



Často kladené otázky týkající se zařízení AQUACALK

Jak funguje zařízení AQUACALK?
Zařízení AQUACALK obsahuje aktivní medium DESCAL s krystalizačními mikroploškami a 
šablonami pro růst krystalů na svém povrchu. Medium tak umožňuje růst mikrokrystalů nerozpustných 
vápenatohořečnatých sloučenin. Když dosáhne krystal velikosti několika mikrometrů, z plošky se 
oddělí a je unášen proudící vodou. Tyto krystaly jsou odolné proti teplu a nemají tendenci se usazovat 
a tvořit kompaktní, těžko odstranitelné povlaky.

Kde lze zařízení AQUACALK využívat?
Příklady aplikací: Rozvody v domech a bytech, boilery, chladící věže, nemocnice, farmacie, příprava 
nápojů, zavlažovací systémy, kotelny, úprava vody před membránovými procesy, průmyslové 
podniky, prádelny, hotely, apod.

Jaká je životnost a doba funkčnosti zařízení AQUACALK
Podle dosavadních zkušeností je zachována plná funkčnost aktivní hmoty DESCAL v zařízení 
AQUACALK nejméně dva roky, v závislosti na způsobu a intenzitě provozu. Poté je nutné aktivní 
hmotu DESCAL vyměnit.
V ceně nového zařízení je dávka aktivní hmoty DESCAL pro první výměnu vyčerpané náplně.

Může být odzkoušena funkčnost zařízení AQUACALK?
Testování tvrdosti vody bez úpravy a upravené zařízením AQUACALK obvyklým způsobem nemá 
smysl, protože chemický indikátor reaguje na obě formy tvrdosti vody a naměřená tvrdost vody je u 
obou vod stejná.
V praktickém použití lze však nalézt řadu příkladů, že voda upravená zařízením AQUACALK 
vykazuje stejné účinky jako měkká voda: mýdlo lépe pění, bílé skvrny neulpí na dlaždicích a jsou lehce 
odstranitelné jako bílý prášek a pračka spotřebuje méně prášku.
Efekt úpravy lze nejlépe prokázat odpařením upravené a neupravené vody v nádobě. U vody upravené
zařízením AQUACALK není odparek tvořen tvrdým sedimentem, ale lze jej snadno a úplně odstranit 
vytřením nádoby.

Je zařízení AQUACALK schváleno pro úpravu pitné vody?
Zařízení AQUACALK a aktivní medium DESCAL byly testovány Státním zdravotním ústavem pro 
styk s pitnou vodou a bylo vydáno rozhodnutí pod č.j. CHŽP:93/08 EX 080256, že zařízení splňuje 
požadavky na výrobky přicházející do trvalého styku s pitnou vodou.

Jaké jsou rozdíly mezi zařízením AQUACALK a tak zvanými fyzikálními metodami přeměny 
vodního kamene pracujícími na principu elektrického proudu nebo magnetické úpravy vody?
Renomovaní odborníci v oboru úpravy vody odmítali po dlouhé roky použití nových nebo 
alternativních technologií, neboť efektivita těchto procesů úpravy tvrdé vody byla diskutabilní a v 
mnoha případech docházelo k selháním některých technologií. Některé produkty byly směšné (např. 
transformace kotelního kamene pomocí kosmického záření) a často byly reprezentovány nesolidními 
lidmi.
V současnosti, na základě důkladného testování a rozsáhlých analýz je známo, že procesy úpravy vody 
jsou velmi závislé na složení vstupní vody. A tak v některých případech vybrané procesy fungují, 
avšak v některých případech nikoli.
Zařízení AQUACALK konvertuje vodní kámen ve všech případech, bez ohledu na kvalitu vody. 
Funguje na vědecky vysvětlitelném a opakovatelném principu. Není potřeba žádný elektrický proud.
Testování aktivní hmoty DESCAL bylo provedeno Německou Technickou a Výzkumnou Asociací 
(DVGW) podle DVGW Standardů W 512. Překlad závěrečné zprávy je umístěn na našich webových 
stránkách týkajících se zařízení AQUACALK.
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Jaká je maximální teplota pro použití v zařízení AQUACALK?
Teplota vstupní vody by neměla překročit 50 °C. Tato teplota je dána odolností materiálu používaných
tlakových nádob. Maximální teplota pro medium DESCAL je 65 °C. Upravená voda může být zahřátá 
až na 100 °C, neboť vytvořené krystaly jsou odolné i při vysoké teplotě.
Při nainstalovaném zařízení AQUACALK není potřeba používat speciální prostředky pro potlačení 
tvrdosti vody. Zabudované ohřívače vody (topné spirály) budou vyčištěny od předchozích úsad a 
zůstanou nadále čisté.

Je nějaké zdravotní riziko při použití vody upravené zařízením AQUACALK jako pitné (včetně 
přípravy čaje, kávy, nebo sodové vody)?
Ne. Voda upravená zařízením AQUACALK není zbavena vápenatých a hořečnatých iontů. Tyto ionty 
se z formy nerozpustných krystalů uvolní v lidském žaludku díky žaludečním kyselinám, a tak mohou 
dále být organizmu k dispozici.
Při přípravě čaje již nebude na hladině kapaliny nechtěný lesknoucí se film, který vzniká reakcí s 
tvrdou vodou. Nicméně, příjemná dobrá chuť vody, dávající čaji správnou chuť i aroma, zůstává. 
Příprava sodové vody není touto úpravou vody ovlivněna.

Jaký je efekt používání zařízení AQUACALK v již zarostlých trubkách?
Ve starých rozvodech v oblastech s velmi tvrdou vodou nastává problém, projevující se m.j. nárůsty 
vodního kamene v trubkách. Dále jsou v trubkách úsady rzi a dalších korozních produktů. Jakmile jsou 
tyto úsady narušeny vodou upravenou zařízením AQUACALK, jsou postupně uvolňovány a odcházejí 
přes vodovodní kohoutky, aerátory a sprchové růžice. Tento problém je nejlépe řešit občasným 
čištěním těchto částí. Až se rozvody vyčistí, tyto problémy pominou.

Je voda filtrována zařízením AQUACALK?
Ne, zařízení AQUACALK není tradiční filtr. Systém AQUACALK nezachycuje tvrdost z vody, ani ji
nevyměňuje za jiné ionty jako u klasických změkčovacích filtrů. Zařízení AQUACALK funguje tak, 
že aktivní medium DESCAL působí  jako katalyzátor, který vyvolává proces tvorby mikročástic 
nerozpustných sloučenin vápníku a hořčíku.
Vstupní voda, přicházející do zařízení AQUACALK, je vždy vedena protiproudým směrem (zespoda 
nahoru) přes medium DESCAL. Medium DESCAL je vždy ve vznosu, když voda proudí zařízením 
AQUACALK, takže se nejedná o klasickou filtraci.

Nemnoží se bakterie v zařízení AQUACALK a musí být zařízení pravidelně dezinfikováno?
Ne. Jelikož zařízení pracuje protiproudně, je při průtoku vody vždy ve vznosu (tedy v pohybu) a tím je 
záchyt bakterií na mediu DESCAL velmi omezen. Dezinfekce zařízení AQUACALK tak není potřebná.
Základní technické údaje (max. výkon zařízení) jsou uváděny pro vodu s tvrdostí maximálně 25 °N 
(cca 4,5 mmol/l). Zhruba 80 % instalací spadá do této kategorie.
Pokud má uživatel k dispozici vstupní vodu o vyšší tvrdosti, je potřeba zvolit zařízení AQUACALK o 
vyšším výkonu. Důvod je ten, že průtoková rychlost (a tím i doba kontaktu upravované vody s mediem 
DESCAL) je předepsána pro určitou tvrdost vody. Pokud je upravována voda s vyšším obsahem látek 
způsobujících tvrdost vody, je potřeba zajistit optimální podmínky pro tvorbu mikročástic. Toho lze 
dosáhnout buď snížením průtokové rychlosti, nebo zvýšením velikosti zařízení DESCAL.
Vzhledem k tomu, že max. průtok je volen podle potřeby v místě aplikace, bylo by pro uživatele 
nepohodlné omezovat spotřebu upravené vody. Proto je vhodnější dimenzovat velikost zařízení tak, 
aby úprava vody probíhala optimálně a bez omezení.

Jaké by mělo být pH upravované vody? Jaké hranice hodnot pH vody jsou přípustné?
Zařízení AQUACALK pracuje v rozmezí pH 6–9. Použití vody s hodnotou pH nižší než 6 vyžaduje 
zkoušku účinnosti. Hodnota pH vody pro pitné účely by mělo vyhovět příslušným standardům.
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Jak lze zabránit vymytí media z jednotky, když se zařízení dostává do prvního provozu?
Vždy lze doporučit zavodnění media DESCA L v zařízení AQUACALK vodou na dobu cca 15 minut 
před prvním použitím. Tím je zajištěno, že medium je nasyceno vodou, a nebude se shromažďovat ve 
vrcholu nádoby. Pro zamezení vymytí media slouží záchytný košík upevněný na vrchu jednotky a 
zabraňující úniku media do odpadu.

Výkonová řada zařízení AQUACALK

Provedení AQ 1000, AQ 500, AQ 250 Provedení pro průmyslové použití
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