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Na początek:
Smart City – Rozwój koncepcji

Smart City 1.0 – wczesna faza kreowania inteligentnych miast – trochę na siłę

- kreowanie technologii ICT przez wielkie firmy do miast
- nikt nie pytał burmistrzów i mieszkańców czy to potrzebne
- efekt:  miasta widma Masdar (ZEA) czy Songdo (Korea Połud.)

Smart City 2.0 – inicjatorami są władze lokalne, selektywne wykorzystanie 

technologii ICT, aplikacje mobilne

- próba włączenia miasta do Internetu Rzeczy (Internet of Things)

- publiczne sieci WiFi, sterowanie ruchem, big data, liczniki
- wada: nadmierny technokratyzm miast, obywatele schodzą 

na plan dalszy

Smart City 3.0 – „Human Smart Cities” - aktywna postawa mieszkańców

- własne rozwiązania mieszkańców (open data)
- zagadnienia społeczne, ekologiczne, jakość życia
- ekonomia współdzielenia (sharing economy) 



Obecnie: Smart City 2.0  - Jak działa? 

Aplikacj e 

Electric Taxi

Znajdź autobus, 
opłać bilet

E-Parking

Safe Travel

E-Gmina

Dla MPK
Dla Urząd 

Miasta Olsztyn

Dla mieszkańca

Dla gmin i 

mieszkańców

Dla szkół i gmin

+ + + + ++

Aplikacje mobilne 

System rozliczeniowy

Internet 
Rzeczy



Miasto smart: unikajmy ślepego zapatrzenia w technologie IT
Niekontrolowany rozwój np: Internetu Rzeczy (IoT) jest niebezpieczny 

Miasto Smart – Trochę inne spojrzenie

Jakość życia mieszkańców

Budownictwo eko-
energetyczne

- Inne systemy wentylacji budynków
- Rozproszony system energetyczny

Środowisko
- Technologie antysmogowe 
- Tereny zielone

Elektromobilność
- Elektryczny transport
- Sieciowe magazyny energii

INTERNET RZECZY, Technologie IT, Aplikacje mobilne



Tak może być: Zielone miasta – wizja przyszłości





Elektromobilność to nie jedynie samochód elektryczny, ale również, a może 

przede wszystkim: 

1 - system rozwiązań technicznych, organizacyjnych i prawnych umożliwiających 
rozwój ekologicznego transportu a także

2 - planowanie, modelowanie i zarządzanie lokalnymi systemami energetycznymi 
z uwzględnieniem samochodów elektrycznych jako specyficznych 
odbiorników/generatorów - magazynów energii

Elektromobilność – nowe spojrzenie

Wystąpienie w Sejmie 26/11/2017

E-mobility to część składowa Smart City



Samochód - „cichy zabójca miasta”

- Samochód z silnikiem diesla 2,0 TDI 140KM wydziela 9 ton CO2 w ciągu roku

- 1 ha lasu sosnowego asymiluje rocznie 20-30 ton CO2

- tereny zielone np.: Warszawy mogą zasymilować CO2 wydzielane przez
około 46.500 samochodów,

- w Warszawie zarejestrowanych jest około 1.000.000 samochodów osobowych
i 200.000 samochodów ciężarowych

- czyli CO2 wytwarzane tylko przez mniej niż 4% z nich może zostać zasymilowany

przez tereny zielone miasta. Pozostałe 96% samochodów bezwzględnie
zatruwa Warszawę.



PORÓWNANIE KOSZTÓW ENERGII

24,6 
PLN

BENZYNOWY EV

32,8
PLN

8,5 PLN

na 100 km

DIESEL

Co ma być motorem konwersji?
Ekologia?  Nie tylko

Źródło: firma Nissan



Zależność pomiędzy siecią 
energetyczną  a odbiorcami energii

Czy jest możliwe aby zdefiniować skutki rozwoju elektromobilności

dzisiaj dla systemu elektroenergetycznego?  NIE

Dlaczego nie można zdefiniować skutków 
Brak modeli opisujących zachowanie samochód elektrycznych

Czy samochód elektryczny zastąpi jeden do jednego samochód tradycyjny – chyba nie

Brak opisu warunków i możliwości rozwoju systemów ładowania
Kiedy klient będzie mógł czy musiał ładować samochód
Czy i ile będzie tzw. szybkich ładowarek
Jak zachowają się użytkownicy

Sposób rozwoju systemu elektroenergetycznego



Eksperyment „sztucznego” blackout’u w mieście Locham

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

Modelowanie sieci energetycznych - Kluczowe zagadnienie



Ważna konkluzja
- Pojazd elektryczny jest częścią systemu 

zarządzania energią w generacji rozproszonej

- Układy hybrydowe, efekty synergii – to
przyszłość   Smart Energy System



• klastry energii
• 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 

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

Smart Energy 
System

Skala osiedla: klaster energii

Planowanie, modelowanie i zarządzanie lokalnymi systemami energetycznymi 
z uwzględnieniem samochodów elektrycznych jako specyficznych 

odbiorników/generatorów - magazynów energii



 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

Skala 
domu



Większa 
stabilność 

sieci

Zasilanie 
domu przez 

2 dni

Sprzedaż 
energii do 

sieci

V2G

źródło: Nissan

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

współpraca z NISSAN

Współpraca IMP - Nissan



Potencjał badawczy

Podjęte działania

Porozumienie:   Gdańsk – Warszawa – Kraków – Gliwice - Poznań 



MODELOWA KORPORACJA ELEKTRYCZNYCH 

SAMOCHODÓW PRACUJĄCYCH –ELECTRIC TAXI 

Pierwszym funkcjonującym przykładem aktywności programu PPEM
jest uruchomienie firmy Electric Taxi. Firma ta posiada flotę
samochodów elektrycznych działającej na terenie Warszawy obecnie jest
to 20 taksówek. Docelowo firma ma działać w oparciu o 200 taksówek
elektrycznych oraz sieć 60 szybkich stacji ładowania, która to sieć w
ramach programu PPEM będzie mogła być również udostępniona
przyszłym partnerom programu.



Spotkanie w CB Jablonna 1 marca 2017



Flota e-taxi – czy się opłaca ?

Korzyści dla samorządu Korzyści dla kierowcy

- Otrzymane samochody samorząd
przekazuje w odpłatne
użytkowanie kierowcom taksówek,

- podniesienie poziomu bezpieczeństwa
na ulicach miast,

- zmiana kultury jazdy,

- 11-krotnie niższa wypadkowość z
udziałem samochodów elektrycznych,

- kreowanie mody i wzrost świadomości
eco-motoryzacyjnej wśród mieszkańców

miast.

- Mniejsze koszty paliwa: samochód 
Elektryczny 3.000 PLN/rok, 

samochód tradycyjny 24.000 PLN/rok

- Mniejsze koszty eksploatacji
sam. ektr. to 1/3 kosztów sam. trad.

- otrzymują samochody kompletnie 
wyposażone i przygotowane do pracy

- bezpłatnie lub niskopłatnie ładują 
akumulatory

- jeżdżą bezpieczniej i w pełni ekologicznie.



Ochrona środowiska
Walka ze smogiem

Propozycje IMP PAN



Smog – zabójca miast
Główne źródło emisji pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10  oraz B(a)P to indywidualne 

ogrzewanie budynków

83,3 - Indywidualne
Ogrzewanie
Budynków

7,1 - Pojazdy w
miastach

3,7 - Emisje z kopalń Inne

Rozkład średniorocznych stężeń pyłu zawieszonego PM10 w roku 2015



Niskoemisyjna domowa siłownia kogeneracyjna

Technologia opracowana w IMP PAN: 
nasza odpowiedź na problemy ze smogiem

Kocioł wielopaliwowy Mikroturbina
Układ ORC

Elektrofiltr 

20-40 KW
Ciepło

2-3 KW
Prąd

Skuteczność: 97 %



Przykład realizacji: 

Mikrosiłownia kogeneracyjna ORC

Dane techniczne:

Wymiary 160x74x74(175) cm

Moc cieplna: 25 kW

Moc elektryczna: 2,5 kW

Napięcie wyj.: 230V AC 50Hz

Paliwo: biomasa (pelet)

Prace nad mikrosiłownią były finansowane ze środków projektu POIG.01.01.02-00-016/08 

„Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na 

lokalnych i odnawialnych źródłach energii”

Rozwiązanie chronione wzorem użytkowym!

Kocioł bezpyłowy
wielopaliwowy

Układ ORC

Elektrofiltr

Mikroturbiny

Nasze propozycje w zakresie walki z niską emisją i smogiem

Domowa siłownia kogeneracyjna: Pc = 25 KW, Pe = 3 KW 



Paliwo do mikrosiłowni 

Słoma zbóż i rzepaku 5 mln t.

Łodygi kukurydzy min. 3 mln t.

Drewno  ok.  5 mln t.

Biomasa leśna, rolna i obornik  12-15 mln ton
Odpady komunalne RDF ok. 2 mln ton
Paliwa dostępne w całej Polsce

Obornik kurzy 2 mln t.
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Ale także: węgiel niskiej jakości !!!



O wynalazku IMP PAN głośno w prasie:

Gazeta Wyborcza 15 maja 2017 Trybuna Górnicza  16 marzec 2017

Nowa Energia luty 2017

Fakt  styczeń 2017



Co daje mikrosiłownia?
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Eliminacja smogu

Miejsca pracy

Oparcie o własną 
biomasę/węgiel

Innowacyjna technologia

Polska marka

Eksport



Ciekawy pomysł: Klastry Energii
Przykład: Mazowiecki Klaster  Energii

Członkowie klastra:
• Centrum Badawcze PAN „konwersja energii

i źródła odnawialne” w Jabłonnie;
• Miasto Legionowo;
• Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w

Legionowie;
• Powiat Legionowski;
• Gmina Jabłonna;
• Mazowiecka Agencja Energetyczna;
• Inni zainteresowani przyłączani w

przyszłości (prosumenci, przedstawicieli
przemysłu).



Centrum Badawcze PAN w Jabłonnej

Potencjał i możliwości



• 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

Cel: KEZO Centrum Doskonałości w dziedzinie czystych technologii
energetycznych

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

Koordynacja H2020



Trochę refleksji



ŚWIAT  NA  ROZDROŻU ?

HISTORYCZNE  PRZEMIANY:

Najważniejsze wydarzenie demograficzne świata : 

ponad dwukrotny   przyrost w   ciągu 45 lat (a więc za jednego pokolenia): 

z 3mld w 1960 do 6.5 mld w 2005. To się już nigdy nie powtórzy!

Co będzie za 50 lat?  2005/2050  Za 50 lat będzie nas ok.9 mld .  

świat              6.5/9.1  +40%

Europa wschodnia        297/224  -25%   - kto będzie pracował na  emerytów i rencistów?

USA              298/395  +33%

Afryka środkowa         110/303  +175%

ZWIĘKSZA SIĘ DOBROBYT – CO RODZI ZWIĘKSZONE POTRZEBY
Obecnie 1/6 ludności świata żyje w skrajnej nędzy (za mniej niż 1$ dziennie). Po 2020

obszar nędzy zniknie. W 2050 dochód światowy PKB na 1 mieszkańca będzie

wyższy niż 10.000 $



A  CO  Z  ŚWIATOWĄ  ENERGETYKĄ 

CZY  TEŻ  JEST  NA  ROZDROŻU?

100 jdn 9.5 jdn

Energetyka światowa jest dramatycznie mało efektywna !



Generacja 50%
JEDNA GENERACJA PRZED UPADKIEM JEST NA ETAPIE ZUŻYCIA 50% ZASOBÓW

ZASADA BEZMYŚLNEGO ROZWOJU POPULACJI  W PRZESTRZENI O OGRANICZONYCH ZASOBACH

Bakterie w probówce z pożywką pokolenie
„50%”

Podtrzymanie populacji bakterii w probówce
zależało niemal wyłącznie od zasobów pożywki.

>6000

pokolenie
„50%”

Podtrzymanie populacji reniferów
na wyspie zależało niemal 
wyłącznie od zasobów porostów
.

?

Gdy ropa naftowa, gaz, węgiel i uran

zostaną wykopane z Ziemi, skutek dla

ludzi może być taki sam!



KRYZYS  ENERGETYCZNY ?

NIE  PYTAJMY  CZY,  ALE   KIEDY
MOŻE  TO  NASTĄPIĆ

GŁÓWNYM PROBLEMEM NASZEJ CYWILIZACJI MOŻE BYĆ GLOBALNY 

KRYZYS ENERGETYCZNY WSKUTEK ZUŻYCIA KOPALNYCH SUROWCÓW 

BĘDĄCYCH ŹRÓDŁAMI ENERGII PIERWOTNEJ

Ropa
53 lata

Gaz NG
56 lat

Węgiel kam.
109 lat

Uran
100 lat

Średnio świat: wystarczalność globalna rezerw



Kontrowersje
Czy energetyka  jutra będzie  energetyką  gazu
(łupkowego) , energetyką wodoru czy też OZE?

Czy  mamy  szansę  na  miasta przyszłości III 
Generacji? 



Nasza Ziemia – czy zachowamy ją dla pokoleń ?



Dziękuję


