
 

Visterma Sp. z o.o., ul. Świętojańska 6, 15-082 Białystok: 

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; nr KRS 0000269966  

 NIP 578-27-21-028; Regon 170934720; kapitał zakładowy 50 000 PLN 

la
p

is
-e

x
 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowy opis działania urządzenia do usuwania kamienia kotłowego 

Lapis-ex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry pracy urządzenia: 

 Zasilanie ~230V/50-60Hz 

 Pobór prądu <10mA 

 Rozmiar rury max. 150mm lub większy na indywidualne zamówienie 

 Prędkość przepływu 1,5m/s 

 Przepływ masowy – bez znaczenia 

 Długość fali elektromagnetycznej 400-500mb 

 Ilość obsługiwanych lokali przez jedno urządzenie 45-55 lokali  

 Wymiary 120x65x40mm 

 Klasa izolacji Kl II 

 Klasyfikacja wyrobu PKWiU 28.29.12.0 
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    tel. /85/ 654 67 53    tel. /58/ 710 05 98 
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Opis działania urządzenia: 

Woda jest cieczą o wyjątkowych właściwościach fizykochemicznych. Jedną z 

nich, będąca przyczyną osadzania się kamienia kotłowego jest polaryzacja. Polaryzacja 

powstaje w skutek kątowej budowy cząsteczek wody. Kąt pomiędzy atomami wodoru 

wynosi 104O45', dzięki czemu cząsteczka ma moment dipolowy.  

 

 

Dipolowa budowa cząsteczki wody. 

 

Jedna jej część ma ujemny, a druga dodatni ładunek. Niesymetryczne rozłożenie 

ładunku elektrycznego w cząsteczce wody nadaje jej charakter dipola elektrycznego 

przez co oddziałuje na nią zewnętrzne pole magnetyczne. W środowisku naturalnym 

woda pod wpływem pola magnetycznego naszej planety Ziemi, ma większy potencjał 

elektryczny niż otaczające ją skały, dzięki temu przyciąga do siebie minerały w nich 

zawarte. Woda będąc uniwersalnym rozpuszczalnikiem, rozpuszcza je i wchłania. 

Przepływając przez glebę i skały, ze względu na swoje właściwości, woda ulega 

zanieczyszczeniu przez kwaśne węglany wapnia, siarczany wapnia i magnezu, jak 

również w mniejszych ilościach chlorki, azotany i krzemiany tych metali, a także sole 

żelaza i sodu. Ich stężenie w wodzie określa jej twardość. Im większa ich ilość, tym woda 

jest twardsza.  

 

Lp. Stopień twardości wody [mval/l] [mg CaCO3] [st. niemieckie] 

1 Woda bardzo miękka < 2 < 100 < 5,6 

2 Woda miękka 2 – 4 100 – 200 5,6 – 11,2 

3 Woda średnio-twarda 4 – 7 200 – 350 11,2 – 19,6 

4 Woda twarda 7 - 11 350 - 550 19,6 – 30,8 

5 Woda bardzo twarda > 7 > 550 > 30,8 

 

Skala twardości wody. 
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Wyróżniamy twardość wody: 

 twardość węglanowa (nietrwała) – jest spowodowana przez sole kwaśne kwasu  

                                                                     węglowego – wodorowęglany. 

 twardość niewęglanowa (trwała) – jest spowodowana przez sole innych kwasów,  

     głównie chlorków, siarczanów i azotanów.  

 

Wprowadzając wodę do instalacji wodociągowej lub centralnego ogrzewania 

proces ulega odwróceniu. Instalacje wodne (przewody) mają wyższy potencjał 

elektryczny niż płynąca w nich woda. Przyciągając do ścianek przewodów składniki 

mineralne niesione przez wodę, powodują tworzenie się osadu, który odkłada się 

warstwami. Z czasem tworzy się twardy kamień. Proces ten następuje wyjątkowo szybko 

w instalacjach i urządzeniach z ciepłą wodą, jak grzejniki, pralki, kotły. Przy ogrzewaniu 

wody powyżej 60°C zaczynają rozkładać się kwaśne węglany wapnia i magnezu, ulatnia 

się dwutlenek węgla i wydziela osad nierozpuszczalnych węglanów obojętnych. Podczas 

wrzenia i parowania wody wydzielają się rozpuszczone w wodzie sole inne niż węglany, 

przede wszystkim siarczany wapnia. Tworzy się wówczas twardy kamień kotłowy, który 

przywiera do ścianek, utrudnia wymianę energii oraz powoduje „przepalanie” blachy 

kotłowej. 

Stosując lapis-ex zwiększamy potencjał elektryczny przepływającej przez 

urządzenie wody za pomocą zmiennego pola elektromagnetycznego o stałym zasilaniu 

do poziomu większego niż otaczające ją przewody rurowe – materiał z którego są 

wykonane (stal czarna, stal ocynkowana, miedź, mosiądz lub wszelkiego rodzaju 

tworzywa sztuczne). Dzięki temu zabiegowi woda przyjmuje rozpuszczone związki 

mineralne, które w naturalny sposób są wypłukiwane z instalacji. Urządzenie działa w 

oparciu o naturalne procesy chemiczne, jakie mają miejsce w przyrodzie w czasie 

których Ca(HCO3)2 – kwaśny węglan wapnia rozkłada się na aragonit CaCO3 i kwas 

węglowy H2CO3 (H2O+CO2).  

 

Ca(HCO3)2 <=> CaCO3 + H2O + CO2 

Równanie chemiczne powstawania/rozkładu kwaśnego węglanu wapnia (kamienia kotłowego). 

 

Kamień kotłowy, czyli węglan wapnia rozpuszcza się w naturalny sposób w 

wodzie z domieszką słabych kwasów. W ten sposób kamień kotłowy przekształca się w 

sól rozpuszczalną w wodzie, czyli kwaśny węglan wapnia. W przyrodzie ten proces 

wykorzystywany jest przez zwierzęta morskie do budowy muszli i pancerzy. W przypadku 

instalacji rozpad węglanu wapnia powoduje osadzanie się kamienia kotłowego na 

wewnętrznych ściankach rur tworząc powłokę.  
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Lapis-ex generując odpowiednie natężenie pola elektromagnetycznego 

przyspiesza proces wytrącania kryształków węglanu wapnia  uprzedzając tym samym 

proces ich osadzana na powierzchniach mających bezpośredni kontakt z wodą. Nasze 

urządzenie wymusza proces rozkładu Ca(HCO3)2. Oprócz zapobiegania powstawania 

kamienia kotłowego Lapis-ex swoim działaniem doprowadza do rozpuszczania kamienia 

już istniejącego. Wynika to z różnicy potencjałów, urządzenie wprowadza jony minerałów 

w ruch oraz powiększa poziom ładunku elektrycznego zawieszonych cząstek. Urządzenie 

wykorzystuje tzw. siły Lorentza, powstające podczas ruchu cząstek naładowanych 

elektrycznie w  polu magnetycznym. Występowanie tych sił w połączeniu z silnie 

polaryzującymi właściwościami wody zapobiega ponownemu osadzaniu się kamienia 

kotłowego.    

 

 

 

Proces wzrostu powłoki kamienia kotłowego (kolor szaro-brązowy). 

 

 

 

Proces rozpadu kamienia kotłowego na skutek działania zmiennego pola elektromagnetycznego (siły Lorentza). 

Szeregowanie cząsteczek rozpuszczonych w wodzie. 

 

Twardość wody po zastosowaniu urządzenia zmienia się nieznacznie, woda 

nabiera jednak korzystnych cech wody miękkiej. Powstające cząstki aragonitu 

koncentrują w sobie „twardość” wody, powodując, że woda wykazuje cechy wody 

miękkiej. Obecność ograniczonej ilości jonów wapnia jest niezbędna do prawidłowego 

funkcjonowania organizmu. Lapis-ex zachowuje wapń w korzystnej dla organizmu 

postaci, zapobiegając jednocześnie jego osadzaniu się w instalacji w postaci kamienia 

kotłowego. Urządzenie posiada dużą przewagę nad urządzeniami pracującymi na 

zasadzie dawkowania substancji chemicznych (np. sól techniczna) ponieważ w 

przeciwieństwie do nich usuwa także twardość trwałą po przez wprowadzenie jonów 

minerałów w ruch. Nieustanny ruch jonów nie pozwala im na osadzenie się na ściankach 

przewodów wodociągowych.  
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Lapis-ex, dzięki bezinwazyjnemu oddziaływaniu nie niszczą cynkowej powłoki 

antykorozyjnej instalacji i urządzeń. Ponadto pod wpływem pola elektromagnetycznego 

zwiększa się w wodzie koncentracja tlenu. Dwutlenek węgla, ozon czy chlor, ze względu 

na większą masę atomową zmniejszają swoje stężenie. Dzięki temu produkt obniża 

korozyjne oddziaływanie wody na instalację. 

 

 

 

Schemat montażowy urządzenia na przewodzie rurowym. 

 

 

 

   

 


