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• powołany w 1965r – ponad 60 lat doświadczeń

• ponad 220 pracowników w tym 30 profesorów

• badania w dziedzinach: mechanika płynów,
przepływy wielofazowe, termodynamika i wymiana
ciepła, fizyka plazmy, technika laserowa, mechanika
maszyn, tribologia i diagnostyka maszyn
energetycznych

Zamiejscowe laboratorium IMP PAN –
docelowo 

Centrum Doskonałości w dziedzinie 
czystych technologii energetycznych 



Centrum KEZO - Poligon urządzeń do produkcji i magazynowania ciepła, chłodu i 

energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz oprogramowania do zarządzania generacją i 
energii 5

Cel: KEZO Centrum Doskonałości w dziedzinie czystych technologii 
energetycznych

Centrum KEZO - Poligon technologii do produkcji i magazynowania ciepła, chłodu i energii 
elektrycznej  oraz oprogramowania do zarządzania generacją i zużyciem energii
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• Mikro-Technologie 
Plus-Energetyczne

• E-mobility



Budynek Centrum to przestrzeń do pracy,
ale również żywe laboratorium.

Wykorzystujemy wszystkie 
dostępne lokalnie źródła energii 
odnawialnej:

- Słońce
- Wiatr
- Ciepło ziemi
- Biomasa

Magazynujemy ciepło, chłód i energię 
elektryczną:

- Magazyn BTES
- Magazyn TTES
- Magazyn z PCM
- Baterie akumulatorów

Wykorzystujemy ciepło odpadowe:
- Produkcja energii elektrycznej
- Produkcja chłodu

Wspieramy rozwój ekologicznego 
transportu:

- Stacje ładowania pojazdów EV
- Samochód elektryczny

Monitorujemy i sterujemy produkcją i zużyciem energii w Centrum
- Rozszerzony BMS – w przyszłości lokalny mikro „Smart Energy System”



Produkcja energii elektrycznej

Turbiny wiatrowe:
- o osi poziomej
- o osi pionowej - 2 turbiny Darrieusa



Produkcja energii elektrycznej

Fotowoltaika:
- ogniwa monokrystaliczne
- ogniwa polikrystaliczne
- panele PVT
- ogniwa cienkowarstwowe
- ogniwa przezierne
Tracker, wiaty, w technologii 
zintegrowanej z obiektem



Produkcja ciepła

Kolektory słoneczne:
- rurowe próżniowe  „heat pipe”
- rurowe próżniowe  przepływowe
- płaskie

Kotły:
- biomasowy
- gazowy kondensacyjny

Pompy ciepła:
- gruntowa wysokotemperaturowa z CO2 

- powietrzna
- absorpcyjna pompa ciepła 
powietrze/woda zasilana gazem 



Produkcja ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji

Układy biomasowe:
- zgazowarka biomasy z układem 
kogeneracyjnym na silniku  iskrowym 
30kWe/80kt
- kogeneracyjny układ na silniku 
Stirlinga na pellet

Układy gazowe:
- ogniwo paliwowe
- silniki Stirlinga
- silniki iskrowe
- mikroturbina gazowa 
100kWe/165kWt

Panele fotowoltaiczne typu PVT



Produkcja chłodu

Układy na ciepło odpadowe:
- Absorpcyjne układy chłodnicze 
wykorzystujące ciepło z kolektorów 
słonecznych  i ciepło odpadowe ze 
stanowisk badawczych 

Pompy ciepła:
- gruntowa wysokotemperaturowa z CO2 

- absorpcyjna pompa ciepła 
powietrze/woda zasilana gazem



Magazyny ciepła, chłodu i energii elektrycznej

Magazyn chłodu:
- Zbiornik akumulacyjny wody 
lodowej 5m3

Magazyny ciepła:
- Zbiorniki akumulacyjne wysoko i 
niskotemperaturowy 2x 5m3

- magazyn TTES (Tank Thermal Energy Storage 50m3)
- magazyn BTES (Borehole Thermal Energy Storage )
- magazyn ciepła z PCM m3

System magazynowania energii 
elektrycznej:
- akumulatorownia
- stacje ładowania samochodów 
elektrycznych, V2G
- samochód elektryczny



Integracja źródeł, magazynów i odbiorników energii w Centrum KEZO

Rozszerzony system BMS



Rozszerzony system BMS

Architektura systemu BMS w Centrum Badawczym KEZO



Przedstawione instalacje spięte są w 
jeden system pozwalający na 
dokładane pomiary i analizę  

Badawczy BMS



• monitorowanie lokalnej sieci 
elektroenergetycznej oraz ciepłowniczej

• tworzenie różnego rodzaju scenariuszy pracy dla 
konkretnych rozwiązań rzeczywistych bądź 
wirtualnych 

• opracowywanie algorytmów zarządzających
• wykorzystanie pojazdów elektrycznych jako 

mobilnych magazynów energii
• regulacja popytu i podaży energii 
• klastry energii

 Wykorzystano materiały http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_EU/SmartGrid/EU-Smart-Grid/

Smart Energy 
System

BMS 

Inteligentne zarządzanie zasobami energetycznymi– lokalny Smart Energy System

Planowana ewolucja



 Wykorzystano materiały GE

Hybrydowe/modułowe układy źródeł energii dla budynków

Analiza efektów synergii dla obiektów energetycznych w postaci zintegrowanych układów produkcji i
magazynowania energii . Analizowane technologie: ogniwa fotowoltaiczne i pompy ciepła (PV/PC),
fotowoltaika i kolektory słoneczne (PVT), magazyny energii, stacje ładowania i pojazdy EV, hybrydowe
układy z ogniwem fotowoltaicznym, kolektorem słonecznym, pompą ciepła, wiatrakiem oraz microCHP



Smart Energy System

http://www.et.aau.dk/research-programmes/intelligent-energy-systems-
and-active-networks/



Smart Energy System

Przykladowy system energyczny na bazie KEZO 
wraz z flotą samochodów elektrycznych



Smart Energy System

Analiza pracy przykładowego systemu 
energetycznego na bazie KEZO



Przykładowe zmiany w systemie energetycznym:

Źródło Uniwersytet Aalborg



Nowe wyzwania:



Brak kontroli

źródło: Marco E. T. Gerards, CAES, University of Twente

Bieżąca kontrola ładowania

Kontrola ładowania pojazdów elektrycznych:



Większa 
stabilność 

sieci

Zasilanie 
domu przez 

2 dni

Sprzedaż 
energii do 

sieci

V2G

źródło: Nissan

Technologia V2G (Vehicle to Grid) – dwukierunkowy przepływ 
energii do samochodu i z samochodu elektrycznego –

współpraca z NISSAN



Vehicle 2 Grid

Grid 2 Vehicle
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źródło: Piotr Kluś – Key Account Manager, Nissan CEE



SuPREME „Twinning for a Sustainable Proactive Research partnership in distributed
Energy systems planning, Modelling and managEment”

Call/Konkurs: H2020-TWINN-2015, Coordination and Support Actions

POLAND:
IMP PAN

AUSTRIA:
eseia

DENMARK:
Aalborg
Universitet

NETHERLANDS:
Universiteit 
Twente

4 partnerów
3 JEDNOSTKI BADAWCZE
1 PARTNER Z POLSKI

Budżet całkowity:  
1 047 551,25 €
Budżet IMP PAN 
488 750 €

image from The International Energy Agency Publication “Transition to Sustainable Buildings: Strategies and Opportunities to 2050”

IMP PAN jest Koordynatorem projektu

Komisja Europejska wyselekcjonowała SuPREME
jako projekt o silnym potencjale medialnym i 
promocyjnym – informacja o nim będzie 
rozpowszechniania w przeróżnych materiałach 
informacyjnych Komisji Europejskiej
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Przewidujemy organizację seminarium poświęcanego klastrom 
energetycznym i elektromobilności w lokalnych społecznościach korzystając z 
doświadczeń zaproszonych gości zagranicznych. Przewidujemy 1-2 dni 
seminaryjne na przełomie lutego i marca 2018. 
Proszę o wpisywanie się na listę wstępnie zainteresowanych udziałem.

Zaproszenie



Wybrane umowy ramowe o współpracy:
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• Członkostwo w organizacjach międzynarodowych:
• EERA – European Energy Research

Alliance (175 jednostek badawczych i 
uniwersytetów)

• ESEIA – European Sustainable Energy 
Innovation Alliance 

• Projekty międzynarodowe i krajowe
• Współpraca z innymi ośrodkami



Promocja elektromobilności

Inicjacja Polskiego Programu
Elektryfikacji Motoryzacji

Jabłonna 01.03.2017r. 

Electric Vehicle Infrastructure Meeting 
VENUE EVIM CENTRAL EUROPE – 2016

Jabłonna 19.10.2016r. 



Głównym celem programu jest uruchomienie projektów partnerskich

pomiędzy przedstawicielami przemysłu, samorządów, organizacji

samorządowych i światem nauki reprezentowanym przez Centrum Badawcze

PAN KEZO oraz związanych z Centrum jednostek badawczych. Projekty

wspierać mają rozwój szerokorozumianej elektromobilności w powiązaniu z

aspektami technicznymi i organizacyjnymi funkcjonowania w lokalnych

systemach energetycznych.

Promowany będzie rozwój flot pojazdów z napędem elektrycznym,

infrastruktury ładowania oraz technologii wytwarzania energii ze źródeł

odnawialnych lub niskoemisyjnych. Monitorowane i analizowane będą aspekty

środowiskowe i społeczne związane z funkcjonowaniem pojazdów z napędem

elektrycznym w Polsce.

Nowo powstałe Centrum Badawcze PAN w Jabłonnie należące do 
struktur Instytut Maszyn Przepływowych z Gdańska 

CEL PROJEKTU: 



• projekt ma na celu stworzenie z KEZO 
centrum doskonałości w skali Europy w 
dziedzinie zaawansowanych technologii 
energetycznych i zarządzania inteligentnymi 
systemami energetycznymi

• współpraca z CEA umożliwia nam współpracę 
naukową na najwyższym poziomie, ale również 
naukę standardów zarządzania centrum 
badawczym, współpracy z otoczeniem 
(instytucje naukowe, firmy, agencje rządowe
i samorządowe)

CEA-Liten
Laboratory of Innovation for 
new Energy Technologies and 
Nanomaterials) - rozwój 
nowych technologii 
energetycznych . 
•1000 pracowników, 
•1000 patentów,
•budżet ok.140 millionów €

Poparcie Ministerstwa Energii 
i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Centrum czystych technologii dla inteligentnych sieci energetycznych
H2020: Teaming

Złożony wspólny projekt Europejski (koordynacja IMP PAN)



CIRTOINNO

Circular economy tools to support innovation in 

green and blue tourism SMEs

Projekt z programu Południowy Bałtyk 
dotyczący ekonomii cyrkulacyjnej, realizowany 
we współpracy z partnerami z Danii, Szwecji i 
Litwy. IMP PAN jest odpowiedzialny za 
stworzenie modelu umożliwiającego 
przedsiębiorstwom analizę różnych scenariuszy 
poprawy efektywności energetycznej na 
poziomie firmy.



COSMENERG

Clusters Excellence project in Central and Eastern European 
network of  cluster organisations in the field of  (eco- and bio) 

energy, renewable energy and environmental technology

IMP PAN jako koordynator BKEE bierze udział w 
europejskim projekcie, którego celem jest 
wypracowanie usług o największej wartości 
dodanej dla członków klastra będących MŚP. 
BKEE zamierza w niedalekiej przyszłości objąć 
swoim zasięgiem również firmy, które 
współpracują z KEZO



"Nie tylko kolektory...!  Innowacyjne rozwiązania techniczne wykorzystujące OZE do 

produkcji ciepła i energii elektrycznej do zastosowania w budynkach użyteczności 

publicznej w województwie pomorskim."

Projekt zakłada realizację szkolenia informacyjno-edukacyjnego dedykowanego dla 

pracowników działów technicznych oraz administratorów/zarządców budynków 

użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego w 

zakresie informowania o innowacyjnych technologiach wykorzystujących OZE oraz 

poprawiających efektywność energetyczną do zastosowania w sektorze budownictwa.

Szkolenie w KEZO z efektywności energetycznej 
i zastosowań najnowszych technologii 
energetycznych w budynkach skierowane do 
zarządców budynków publicznych w gminach 
woj. pomorskiego



Partnerami są miasta i związane z nimi jednostki naukowe z krajów takich jak:
Holandia, Estonia, Litwa, Portugalia, Grecja, Wielka Brytania, Włochy, Rumunia,
Cypr, Republika Czeska, Słowenia, Islandia, Hiszpania, Słowacja, Portugalia,
Chorwacja. Miastem uczestniczącym z Polski jest Sopot, a IMP PAN jego partnerem
naukowym.

Projekt zakłada wypracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu e-mobilności przy 
wykorzystaniu lokalnych źródeł energii w małych i średnich miastach

Międzynarodowy projekt w programie H2020 - SESSUM dotyczy inteligentnej i 
zrównoważonej mobilności w miastach 

Przykładowy projekt złożony we współpracy z jednostką 
samorządową:



• KEZO – zespół laboratoriów

Laboratorium Technik Słonecznych

Laboratorium Mikrosiłowni Kogeneracyjnych 
i Kotłów Ekologicznych

Laboratorium Energetyki Wiatrowej

Laboratorium Inżynierii Bezpieczeństwa dla Energetyki

Zintegrowane Laboratorium Plus-Energetyczne 



Centrum KEZO - Poligon urządzeń i technologii do produkcji i 

magazynowania ciepła, chłodu i energii elektrycznej w tym ze źródeł 
odnawialnych oraz oprogramowania do zarządzania generacją i zużyciem 
energii

Wskazane instalacje są:
- demonstracją nowoczesnych technologii  (w większości niedostępnych  jeszcze na rynku 
polskim)
- obiektem badań (opomiarowanie, akwizycja i analiza danych, sterowanie)
- funkcjonalnymi systemami zasilającymi budynki Centrum w ciepło, chłód i energię elektryczną

Technologie dla 
Polskiego Inteligentnego 

Miasta

Technologie:
• dla pojedynczych gospodarstw domowych
• dla budynków użyteczności publicznej 
• dla osiedli i przedsiębiorstw
• dla gmin



Dziękuję za uwagę!

sebastian.bykuc@imp.gda.pl


