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ŚRODOWISKOWY I KOSZTOWY GAME CHANGER
W UZDATNIANIU WODY, PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI CIEPŁA ORAZ CHŁODU

Blue Boson s.a., Polska, Warszawa 00-140, ul. Aleje Solidarnosci 117/207



Potrzeba: radykalne rozwiązanie dzisiejszych wyzwań
środowiskowych i zrównoważonej przyszłości

Zalety: technologia Pico, mechanika kwantowa i woda Wysoce
zaawansowana technologia uzdatniania wody i efektywności
energetycznej

Oferowanie nowej perspektywy w rozwiązywaniu globalnego
kryzysu wodnego

Rozwiązanie: technologia Blue Boson, fizyczna obróbka wody -
koniec z chemikaliami, dwucyfrowe oszczędności energii, przyjazne
dla środowiska, bez inwestycji

GAME CHANGER
Nowa strategia uzdatniania wody, oszczędność energii
i ochrony środowiska



Blue Boson reprezentuje ponad 25 lat badań  
opatentowanych technologii stosowanych  
zarówno w projektach przemysłowych, jak i  
środowiskowych. Nasze doświadczenie  
obejmuje ponad dekadę udanej produkcji i  
instalacji naszej charakterystycznej technologii  
EFFECTOR® w różnych sektorach przemysłu.
Oferujemy rewolucyjną technologię
poprawiającą efektywność i zużycie paliwa na
bazie częstotliwości elektromagnetycznych i 
nie chemiczne uzdatnianie wody wraz z  
rekultywacją jezior i rzek. Z nami możesz



Woda w systemie jest wystawiona na działanie fal radiowych (RF) i impulsów w niejonizowanym
paśmie przez EFFECTOR®. Powoduje to zmiany w supramolekularnej strukturze płynu i wpływa na
ilość i przestrzenne rozmieszczenie wiązańwodorowych. Zmiany te wpływają na układy hydrauliczne,
zwiększając ich wydajność iefektywność energetyczną poprzez zmianę parametrów jak:
ciepło właściwe, napięcie powierzchniowe, ciepło parowania, ciekłość, gęstość, i wiele dalszych.

ZASADA DZIAŁANIA



CZY WIESZ ŻE?
Zarówno grafit, jak i diament są wykonane z węgla, a ich właściwości chemiczne są takie  
same. Różni się ich struktura molekularna. W przypadku diamentów atomy węgla są  
ściśle razem ułożone, w porównaniu z grafitem, w którym wiązania między warstwami są  
słabe.

SZEŚCIOKĄTNA STRUKTURA WODY - KLASYCZNA STRUKTURA WODY



Blue Boson® EFFECTORMETODA

METODA
opatentowana
metoda fizycznie
zmienia wiązania
wodorowe

ZMIANA
zmiany fizyczne

zwiększają
wydajnośćw 

cieczach i
gazach

PODANIE
oszczędność energii
podczas uzdatniania

wody, zwiększona
wydajność i

zoptymalizowana
dystrybucja

Effector®



PARAMETRY WODY UZDATNIONEJ 
PRZEZ EFFECTOR®

Raport z WYDZIAŁU CHEMICZNEGO W UNIWERSYTECIE TECHNICZNYM 
W BRNIE.

Określone wartości gęstości, entalpii topnienia lodu, entalpii parowania,  
specyficzna pojemność cieplna i ich odchylenia standardowe.

* wzrost (+) lub spadek wartości (-) po zabiegu

Urządzenie Effector Woda
demineralizowana

Zmiana po zabiegu* (%)

Gęstość (kg/m3) at 20oC 998.292 ± 0.002 998.220 ± 0.002 + 0,007

Ciepło topnienia (J/g) 317 + 2 325±2 -2,46

Ciepło parowania (J/g) 1925 + 11 2090±51 -7,89

Ciepło właściwe Cp

(J/(g oC)) at 20oC 4.67 ±0.33 4.15±0.07 +12,5



KORZYŚCI TECHNOLOGII Blue Boson®
➢ Zmniejszenie zużycia paliwa
➢ Ograniczenie emisji gazów

cieplarnianych i zanieczyszczenia
powietrza

➢ Redukowanie chemikaliów do
uzdatniania wody

➢ Usuwanie istniejącego osadu i korozji

➢ Zapobieganie tworzeniu się nowych  
osadów i korozji

➢ Zmniejszenie zużycia energii
elektrycznej i stabilizacja mocy
wyjściowej

➢ Zmniejszenie kosztów konserwacji
obwodów hydraulicznych i wydłużenie
żywotności systemu

ZMNIEJSZENIE NEGATYWNYCH WPŁYWÓW NA ŚRODOWISKO



1

1

20%
oszczędności  

paliwa

Trwałe usuwanie  
wszelkiego rodzaju  
zanieczyszczeń w  

obiegach wody  
technologicznej

Szybsza wymiana  
ciepła z powodu  
zmiany płynności  

mediów

100% oszczędności na  
środkach chemicznych (środki

dyspergujące, antyskalanty, 
produkty biobójcze)

Oszczędności energii  
elektrycznej na pompach  

obiegowych dzięki  
zwiększonej płynności

Oszczędności  
związane z produkcją  
pary spowodowane  

zmniejszoną  
szybkością parowania  

(-8%)

Oszczędności na  
produkcji i dystrybucji  
ciepła dzięki wyższej  
pojemności cieplnej  

(+12%)

Zmniejszenie lub  
eliminacja  

chemicznych  
pierwiastków  

macierzystych
Eliminacja gazów

Dodatkowe ciepło  
z relaksacji  

atomów

Wzmocnienie procesów  
krzepnięcia i sedymentacji



Przepływ:  

Wymiary rur:  

Temperatura:  

Ciśnienie:  

Zasilanie:  

Natężenie prądu:  

Moc wyjściowa:

Moc wejściowa:  

Wilgotność :  

Stopień ochrony:

Bez limitu  

Bez limitu  

320°C/90°C

max. 16,0 MPa/1 MPa 230  

V – 50 Hz/12V DC

60 mA

300 mW

1,5 VA

max. 90%

IP 54 i wyższa

PARAMETRY EFFECTOR®

KAŻDE URZĄDZENIE JEST WYKONANE NA POTRZEBY KLIENTA



CE CERTYFIKATY I
PATENTY





BUKOZA SLOVAKIA ELEKTROWNIA/CIEPLOWNIA 

produkcja ciepła o mocy283 MW
oraz turbina parowa o mocy 19 MW

EC MIKOLAJ POLAND ELEKTROWNIA/CIEPLOWNIA 

produkcja ciepła o mocy 85 MW               
oraz turbiny parowej o mocy 6 MW

ZE PAK KONIN ELEKTROWNIA/CIEPLOWNIA 

produkcja ciepła o mocy 2512 MW
oraz turbina parowa o mocy 1200 MW

dwucyfrowe oszczędności w zużyciu energii
nawet dwucyfrowe oszczędności na zużyciu paliwa



(ELEKTROWNIA / CIEPŁOWNIA)EC MIKOŁAJ analiza audytora
Efekty energetyczne: Jednostka Wartość

Oszczędność zużycia paliwa Mg 1 802.554

Względna oszczędność paliwa % 3.8%
Wzrost sprawności energetycznej elektrociepłowni brutto % 3.66%
Względny wzrost sprawności energetycznej elektrociepłowni brutto % 3.9%
Wzrost sprawność wytwarzania ciepła % 2.3%

Względny wzrost sprawność wytwarzania ciepła % 2.6%

Zmiana wielkości produkcji ciepla dla wzrostu sprawności 
wytwarzania ciepła

GJ 21 206.08

Wzrost sprawność wytwarzania energii elektrycznej % 1.4%

Względny wzrost sprawność wytwarzania energii elektrycznej % 16.9%
Zmiana wielkości produkcji en.el. dla wzrostu sprawności 
wytwarzania en el.

MWh 353.94

Zmiana wskaźnika potrzeb własnych dla en.elektrycznej % 7.14%

Wględna zmiana wskaźnika potrzeb własnych dla en.elektrycznej % 27.14%

Oszczędność energii elektrycznej na potrzeby własne 
elektrociepłowni

MWh 1 799.68

Zmiana wskaźnika na wytwarzanie ciepła i potrzeby własne EC % 0.75%

Względna zmiana wskaźnika na wytwarzanie ciepła i potrzeby własne 
EC

% 4.0%

Oszczędność strat ciepła na wytwarzanie i potrzeby własne 
elektrociepłowni

GJ 7 030.82

Redukcja emisji CO2 Mg 4 244.3

Efekty ekonomiczne dla cen bazowych:
Oszczędność kosztów paliwa PLN 531 753

Wartość wzrostu przychodu dla zmiany prod. en.elektrycznej brutto PLN 72 522

Wartość wzrostu przychodu dla zmiany prod. ciepła brutto PLN 797 985

Oszczędność kosztów dla zmniejszenia zuzycia energii elektrycznej 
dla potrzeb własnych EC

PLN 368 755

Oszczędność kosztów dla zmniejszenia strat ciepła na wytwarzanie i 
potrzeby
własne EC

PLN 264 570

Oszczędność kosztów zakupu uprawnień EUA dla redukcji emisji CO2 PLN 430 333

Suma efektów ekonomicznych PLN 2 465 917

Analiza wpływu zastosowania technologii Blue Boson W
elektrociepłowni EC Mikołaj pokazała zmiany techniczno-
ekonomiczne, takie jak wzrost efektywności energetycznej o
3,66%, wzrost efektywności wytwarzania ciepła o 2,3% oraz
wzrost sprawności produkcji energii elektrycznej o 1.4, co
porównaniu do lat ubiegłych to wzrost o prawie 17%. Efektywność
zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne / wewnętrzne
zakładu wzrosła o 27%, co związane jest głównie z oszczędnością
energii do pracy pomp pompujacych wodę. Technologia Blue
Boson usunęła osady, rdzę, skróciła cykle napraw, skróciła czas
czyszczenia technologii i zmniejszyła ilość środków chemicznych
do uzdatniania wody.



ZMIANY, KTÓRE GENERUJĄ OSZCZĘDNOŚCI

Trwałe usuwanie inkrustacji z instalacji CWU lub CO spowoduje regulację parametrów wody: w
określonych granicach wzrost sprawności wymienników ciepła, grzejnioków pokojowych, kotłów i
zbiorników wody.

3 mm (1/8 ”) 
inkrustacji w
gorącej wodzie
może zwiększyć
koszty energii
o wiecej jak 20%!

trwałe usuwanie
inkrustacji

wyższa
pojemność
cieplna 12%

niższe ciepło
parowania o 8%

niższe napięcie
powierzchniowe

lepsza płynność

exchangers after chemical treatment exchangers after Effector treatment



DUSLO ISTROCHEM SYSTEM CHŁODZENIA

produkcja sulfenax 4000 kW, 350 m3 / h

EM POWER UAE SYSTEM CHŁODZENIA

do 100% oszczędności na zużyciu środków chemicznych

320 ton chłodu

nawet dwucyfrowe oszczędności w zużyciu energii

MONDI SCP SYSTEM 
CHŁODZENIA

wieże chłodnicze z turbiną TG8



SYSTEM CHŁODZENIA
DUSLO ISTROCHEM rewizja
1. Oszczędność energii na pompach 13%. 
2. 100% oszczędności na chemikaliach – 934 litrów na rok
3. De-ikrustacja
4. Zapobieganie utracie materiału na pokrywach wymienników
5. Oszczędności na kosztach czyszczenia wymienników / skraplaczy
6. Oszczędność kosztów regeneracji kolumn absorpcyjnych.
7. Oszczędności kosztów utrzymania dzięki wydłużeniu cykli przestojów.
8. Zwiększona wydajność obwodu chłodzącego.
9. Utrzymanie zasięgu wydajności systemu przez cały rok
10. Zmniejszenie strat surowców - poprawa kondensacji oparów chemicznych
11. Możliwość zwiększenia mocy produkcyjnych
12. Wydłużenie żywotności armatury i uszczelnień
13. Poprawa warunków w biologicznej części oczyszczalni ścieków w odniesieniu do eliminacji chemikaliów w 
ściekach
- Korzyści dla środowiska (eliminujące ryzyko wycieku chemikaliów podczas transportu i przeładunku)

Notatka. Dostępne są oficjalne protokoły. Możliwa jest wizyta referencyjna w DUSLO i konsultacja z klientem.



ENGIE SLOVAKIA
SYSTEM OGRZEWANIA UŻYTKOWEGO

ŠKODA ENERGO
SYSTEM OGRZEWANIA UŻYTKOWEGO

do 30% oszczędności na paliwie

BYT THERM
SYSTEM OGRZEWANIA UŻYTKOWEGO



SYSTEM OGRZEWANIA UŻYTKOWEGOENGIE, ŠKODA ENERGO, 
BYT THERM

OSZCZĘDNOŚCI 
BYTTHERM

kotłownia - gaz ziemny 18 %

chemikalia do obiegu
kotła

60 %

kotłownia Stred DHW 30%

zmniejszenie produkcji
gazów cieplarnianych

18 % KP a 30% 
TÚV

czyszczenie
wymienniki CWU 1 x / 2 years

długość
jedna przerwa
konserwacyjna

3 hours
 

ENGIE Services a.s. 
Jarošova 1  
831 03  Bratislava 
Tel.: + 421 2 5831 6223 
www.engie.sk 

Bankové spojenie: SK91 1100 0000 0026 2110 6579 
IČO: 35 966 289 - DIČ: 2022091995  -  IČ DPH:SK2022091995    
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Odd.: Sa, Vložka č. 3744/B 
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CUSTOMER REFERENCE 
 

Supplier: 
- Contact details (Tel.): Blue Boson SE 

Heydukova 1, 811 09 Brat islava 
Ladislav Malovecky, tel.: +421 903 462 169 

Order No. 
BB 180001 

Customer: 
- Contact details (Tel.): SKO-ENERGO, s.r.o. 

tr. Vaclava Klementa 869, 293 60 Mlada Boleslav 
Ing. Stanislav Tichy, t el. +420 734 264 512 

Place of realization: 
areal zavodu SKODA-AUTO, a.s. 
tr. Vaclava Klementa 869, 293 60 Mlada Boleslav 

Year of realization: 2019 

Nature of the contract, work 
methodology: Elimination of existing and prevention of the 

formation of new incrustations, increased efficiency 
of heat transfer in hydraulic thermal circuits, 
reduction of operating costs 

Purpose of the reference: 
Placement on websites, in promotional / advertising 
materials, in printed form, to be used as a reference 
for other customers 

Method of publishing the 
reference: In digital or printed form - logo with the name of 

the company, short text 

 
Customer's statement on the course of work: 

 
 

 

 

 



APLEONA  - SATURN TOWER
SYSTEM OGRZEWANIA BUDYNKU

CEZ SKAWINA
SYSTEM OGRZEWANIA BUDYNKU

do 30% oszczędności na kosztach ogrzewania

SECOV MEDICAL CENTRE
SYSTEM OGRZEWANIA BUDYNKU

do 100% oszczędności na chemikaliach



SYSTEMY OGRZEWANIA BUDYNKÓW

System ogrzewania budynku operacyjnego CEZ SKAWINA

średnie zużycie ciepła 222,938 GJ/month

natężenie przepływu po stronie pierwotnej 
(ogrzewanie)

3,3 m3/hour

natężenie przepływu po stronie wtórnej 
(ogrzewanie)

9,5 m3/hour

temperatura strona wtórna - zasilanie 57,4°C

temperatura strona wtórna - powrót 51,1°C

różnica temperatur - strona wtórna 6,3 °C

temperatura po stronie pierwotnej - zasilanie 72,2 °C

temperatura strona wtórna - powrót 54,1°C

różnica temperatur - strona pierwotna 18,1°C

OSZCZEDNOŚCI

względna oszczędność ciepła 15%

absolutna oszczędność ciepła 37 GJ/month

Oszczędność ciepła
15%

Roczne oszczędności klientów
na rachunku za ciepło do 30%

 

 

1. BALANCE OF MEASURED HEAT VALUES FOR 2015-2017 

When calculating the amount of heat saved in the health center building, 2014 was 
defined for the reference year, when the Scat Rexcit® device had not yet been 
installed. The following tables compare the heat consumption in the years 2015 - 
2017 with the reference year.  
Tabu Box 3: Comparison of measured values of heat quantity and number of D ° in the years 
2014: 2015 

 

The table shows the measured heat values and the number of daily stages for 

2015 and is compared with the reference year 2014. Based on the daily stage  

method, a savings amount of 26.63% was defined in 2015. 

 
Figure 8: Comparison of measured consumption in 2014: 2015 [kWh / D °]  
 
 
 

 

 
 
 
Table 4: Comparison of measured values of heat quantity and number of D ° in the years 2014: 2016 
 

 
In this table, we also compared the measured values of the amount of heat and the number of 
daily stages in 2016 with the measured values of the amount of heat and the number of daily 
stages in the reference year 2014. Based on the daily stage method, a savings of 30.51% was 
defined in 2016. 
 

Figure 8: Comparison of measured consumption in 2014: 2016 [kWh / D °] 
 
 



MARTINSKÁ TEPLÁRENSKÁ

UZDATNIANIE WODY PITNEJ

BVS KALINKOVO

UZDATNIANIE WODY PITNEJ
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Technical parameters: /Fig. 1/: 
  Pond dimensions: 140 x 35 m 
 Surface area:  7,000 m2 
 Depth of water: 1.6 m 
 Volume of water: 11,200 m3  
 
 

 
Figure 1 – View of the pond 

 
 
Objective of the planned activity: 
Using the SCAT technology to alter physical conditions of water in the fish pond in 
order to improve its quality. 
 
 
Water conditioning and monitoring period: 
Start: from 14 May 2018  
End: after one month, i.e., by 14 June 2018 
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Measured water qualities in the pond: 
Sample taken on 14 May 2018 at the beginning of water conditioning /inflow, centre, 
outflow/ 
  

  Date 
Sampling 

site 

pH BOD COD SS SS750°C N-NH4 N-NO3 P-PO4 Ntotal Ptotal Turbidity O2 t 

mg.l-1 mg.l-1 mg.l-1 mg.l-1 mg.l-1 mg.l-1 mg.l-1 mg.l-1 mg.l-1 mg.l-1 FTU mg.l-1 °C 

14
.5

.2
01

8 inflow 7.90 1.60 <5 6.00 <5 0.66 0.45 0.08 1.30 0.08 3.00 10.39 14.60 

centre 8.40 3.20 12.00 <5 <5 0.43 <0.1 0.01 1.20 <0.05 6.00 12.46 16.00 

outflow 8.70 2.40 13.00 11.00 <5 0.31 <0.1 0.02 1.20 <0.05 10.00 12.02 16.30 

 
Implementation: 
On 14 May 2018: 
A SCAT device was supplied and installed into the system; a pump and discharges 
were installed at the beginning, in the centre and on the outflow from the pond. 
Sampling sites were determined /Fig. 4/. 
 

 
Fig. 4 – A, B, C – sampling sites; 1, 2, 3 – temperature and O2 measurements 
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Blue-green algae: as seen on day zero gradually decreased over the monitored period (see 

images below). 
 

 
14.05.2018 

 
18.05.2018 
 
 
 

 



JL ARÉNA LODOWISKO

ARENA LODOAVA LODOWISKO

TATRA MOUNTAIN RESORTS
SZTUCZNA PRODUKCJA ŚNIEGU

BENESOV STADION HOKEJOWY

oszczędności energii i czasu
lepsza jakość lodu i śniegu przy mniejszej ilości wody



WHITE BOSONLODOWISKA I SZTUCZNA PRODUKCJA 
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   Městská sportovní zařízení Benešov, s.r.o. 
Hráského 1913, 256 01 Benešov 

e-mail: msz@mszbenesov.cz
 tel.: +420 317 723 012 

www.mszbenesov.cz 

Blue Boson SE 
Ladislav Malovecký 
Heydukova 1 
811 09 Bratislava 

Date: 8.7.2020 

Subject: Water treatment device reference 

On 16.6. in 2020, Blue Boson SE carried out the installation of the ScatRexcit® technological device (modification of 
the Water Effector) for the physical treatment of water, which was installed on the water supply pipe for the production 
and treatment of the ice surface at the Benešov Ice Stadium. The following savings were achieved with this device: 

�� 30% time savings during the production of ice surface,
�� 100% savings on thermal energy for heating water into the zamboni for ice surface treatment (water does not�

need to be heated)
�� Change of the cooling temperature of the plate under the ice surface from -8 ° C to -7 ° C while maintaining�

the required ice quality and the resulting savings in the operation of the cooling system
�� ,FH�LV�RI�EHWWHU�TXDOLW\�LQ�WHUPV�RI�KDUGQHVV�DQG�VOLS��LV�OHVV�GLVWRUWHG�E\�VNDWLQJ

DIČ: CZ05583951 • IČ: 05583951 • Bank Connection: ČSOB Benešov, č.u.277919650/0300 
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BOCA VERA CRUZ
ELEKTROWNIA MEKSYK

NISSAN
ELEKTROWNIA MEKSYK

DOW CHEMICAL
MEKSYK CHEMICZNY ZAWOD

nawet dwucyfrowe oszczędności paliwa
do 60% mniej emisji spalin



KONDYCJONOWANIE PALIWAUZDATNIANIE GAZU

dzięki modernizacji technologi gazowych
uzyskuje się średnio 7-12% oszczędności
paliwa i 60% mniej emisji spalin
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CONS. GAS/MES 55,377 51,874 43,064 16,503 36,795
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Klient dostarcza dane techniczne i ekonomiczne potrzebne do projektu, 
propozycji projektu oraz modelu finansowego nakreślającego proponowaną
współpracę

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW ENERGII - model ESCO

współpraca

Zespół techniczny analizuje i projektuje optymalne
rozwiązania

Ostateczna propozycja projektu zawierająca wszystkie
szczegóły techniczne jest przedstawiana klientowi

Klientowi zostaje przedstawiona koncepcja
pomiaru i prośba o podanie danych
operacyjnych (danych historycznych)

Klientowi zostaje przedstawione techniczne
rozwiązanie projektu i wstępna umowa na
uwagi. Umowa określa kolejne kroki i
wszystkie warunki współpracy

Przygotowanie dokumentacji technicznej / projektowej
zgodnie z technologią Blue Boson® ®

Testy instalacyjne i eksploatacyjne

Uruchomienie technologii, początek
zbierania danych technologią Blue Boson® ®

Rozpoczyna się udostępnianie i fakturowanie
zgodnie z umową
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Blue Boson SE, +44 740 890 1160, info@blueboson.eu
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