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Zwycięski projekt został przygo-
towany przez konsorcjum, w któ-
rym poza Politechniką Łódzką jest 
13 partnerów reprezentujących 
centra badawcze oraz przedsię-
biorstwa związane z przemysłem 
stoczniowym z Francji, Portugalii, 
Hiszpanii, Holandii oraz Węgier. 
Całkowita kwota dofinansowania 
ze środków Unii Europejskiej wy-
nosi ponad 26 milionów zł. Kwota 
przypadająca na Politechnikę 
Łódzką to prawie 900 tys. zł.

Głównym celem projektu FI-
BRE4YARDS jest opracowanie 

innowacyjnych i zautomatyzowa-
nych technologii produkcji małych 
i średnich jednostek pływają-
cych z tworzywa FRP – materiału 
kompozytowego wykonanego 
z włókien nośnych zatopionych 
w żywicy termoutwardzalnej.

Politechnika Łódzka jest lide-
rem zadania, którego głównym 
celem jest określenie efektów śro-
dowiskowych związanych z pro-
dukcją jednostek pływających 
z tworzywa FRP, ich eksploatacją, 
konserwacją, demontażem, czy 
też utylizacją po zakończenia cy-

klu życia. Kierownikiem projektu 
jest prof. Ireneusz Zbiciński, który 
współpracuje z dr inż. Dorotą Siutą 
i doktorantką Moniką Pietrzak.

– Działania w projekcie FIBRE4Y-
ARDS mają być zgodne z koncepcją 
Stocznia 4.0, która ma na celu 
redukcję kosztów, czasu produkcji, 
poprawę jakości wykonywanych 
produktów, jak i lepsze dopasowa-
nie produktu do potrzeb klientów, 
aby podnieść konkurencyjność 
europejskich stoczni – mówi prof. 
Ireneusz Zbiciński. 

Stocznia 4.0 wiąże się z głębo-
kimi zmianami w stoczniowym 
systemie produkcyjnym obejmu-
jącym zaplecze, zaawansowane 
projektowanie produktów, zmiany 
w strategii zarządzania oraz wdra-
żanie zaawansowanych technolo-
gii informatycznych.

– Inicjatywa Shipyard 4.0 musi 
być odpowiedzią branży stocznio-
wej na transformację cyfrową – do-
daje prof. Zbiciński.

W projekcie FIBRE4YARDS 
przewiduje się zaprojektowanie 
i wyprodukowanie w skali rzeczy-
wistej jednostek pokazowych, aby 
wykazać możliwości zastosowania 
innowacyjnych technologii. Pro-
jekt przyniesie istotne korzyści 
wynikające z redukcji masy łodzi, 
ograniczenia zużycia surowców 
naturalnych i energii w procesie 

Prof. Ireneusz 
Zbiciński i dr 
inż. Dorota Siuta 
realizują projekt 
w programie 
Horyzont 2020

foto: 
Dorota Michalak

Projekt FIBRE4YARDS realizowany na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochro-
ny Środowiska uzyskał finansowanie w programie ramowym Unii Europej-
skiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. FIBRE4YARDS 
to akronim od Fibre composite manufacturing technologies FOR the automa-
tion and modular construction in shipYARDS, co w tłumaczeniu na język polski 
oznacza – Technologie produkcji kompozytów włóknistych wykorzystywa-
nych w stoczniach do automatyzacji i budowy modułowej.

Zwycięski projekt
dla przemysłu stoczniowego
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produkcyjnym, redukcji hałasu 
podwodnego i emisji gazów cie-
plarnianych. – Wszystko to sprawi, 
że produkcja jednostek pływających 
wykonanych z tworzywa FRP będzie 
efektywna kosztowo, oparta na 
rozwiązaniach cyfrowych, zauto-
matyzowana i modułowa – dodaje 
dr inż. Dorota Siuta 

Koordynatorem projektu FI-
BRE4YARDS jest hiszpańskie cen-
trum badawcze Centre Inter-
nacional de Mètodes Numèrics 

Jak wyjaśnia dr inż. Jacek Polak, prof. PŁ prowa-
dzący zajęcia z inżynierii genetycznej na Wydziale 
Biotechnologii i Nauk o Żywności – CRISPR-Cas9 jest 
technologią umożliwiającą edytowanie genomów, 
która wykorzystuje naturalny bakteryjny system obrony 
przed wirusami nieustająco atakującymi bakterie. Bak-
terie bronią się przed najeźdźcami przez wycinanie ob-
cego DNA przy użyciu CRISPR-Cas9, często nazywanego 
„genowymi nożycami”. System ten został opracowany 
i udoskonalony jako precyzyjne narzędzie do genowego 
edytowania przez zastąpienie szczególnego fragmen-
tu bakteryjnego RNA (tracrRNA – transactive CRISPR 
RNA) wyspecjalizowanymi fragmentami RNA. Kierują 
one „nożyce genowe” do dowolnej lokalizacji w geno-
mach, w tym również w ludzkim genomie. CRISPR-Cas9 
znacznie przyśpiesza badania podstawowe w zakresie 
genetyki, ponadto jest intensywnie badany pod kątem 
leczenia licznych genetycznych chorób człowieka. 

Ten mechanizm sterowanego działania na DNA 
oraz zasady jego wykorzystania do edytowania 
genów zostały w 2012 roku szczegółowo opisane 
i opublikowane w „Science”, naukowym czasopiśmie 

„z najwyższej półki” w artykule „A Programmable Du-
al-RNA–Guided DNA Endonuclease in Adaptive Bacte-
rial Immunity”. Jego autorzy to: Martin Jinek, Krzysztof 
Chylinski, Ines Fonfara, Michael Hauer, Jennifer A. 
Doudna, Emmanuelle Charpentier. Badania do tej 
publikacji wykonane zostały w Austrii, Szwecji i USA.

Krzysztof Chyliński – drugi współautor tej prze-
łomowej publikacji – jest absolwentem Politechniki 
Łódzkiej, kierunku Biotechnology, w ramach IFE. Dy-
plom magisterski na Wydziale Biotechnologii i Nauk 
o Żywności PŁ obronił w 2008 roku, po wykonaniu 
eksperymentów w Instytucie Chemii Bioorganicznej 
PAN w Poznaniu. Następnie uzyskał doktorskie sty-
pendium w Max Perutz Labs na Uniwersytecie Wie-
deńskim. Tam pod opieką Emmanuelle Charpentier 
wykonał pracę doktorską, której badania skoncen-
trowane były na elementach systemu CRISPR-Cas9. 
W tym wielkim osiągnięciu jest zatem także „cegiełka” 
nie tylko polskiego, ale także łódzkiego pochodzenia.

n Ewa Chojnacka

Wywiad z Krzysztofem Chylińskim na str. 11

Łódzka „cegiełka” 
w noblowskim sukcesie
Nagroda Nobla w dziedzinie chemii w 2020 roku przyznana została Emma-
nuelle Charpentier i Jennifer Doudna za przełomowe odkrycie systemu CRI-
SPR-Cas9, obecnie szeroko wykorzystywanego jako narzędzie do genomo-
wego edytowania, które zrewolucjonizowało medycynę. Do tego wielkiego 
osiągnięcia swoją cegiełkę dołożył absolwent Politechniki Łódzkiej Krzysztof 
Chyliński.

a l’enginyeria w Barcelonie. W pro-
jekcie biorą również udział or-
ganizacje badawcze, tj. Institut 
de Recherche Technologique 
Jules Verne (Francja), Instituto de 
Ciência e Inovação em Engenharia 
Mecanica Engenharia Industrial 
(Portugalia) oraz partnerzy bran-
żowi, tj. Naval Group (Francja), 
Compass Ingeniería Y Sistemas SA 
(Hiszpania), Curve Works BV (Ho-
landia), TSI (Hiszpania), Industrias 
Quimicas Irurena SA (Hiszpania), 

10XL BV (Holandia), Bureau Veri-
tas Marine & Offshore – Registre 
International De Classification De 
Navires Et De Plateformes Offshore 
(Francja), Innovateknea Business 
Solutions llc. (Węgry) oraz agencja 
odpowiedzialna za komunikację 
i zarządzanie w projekcie L-UP SAS 
(Francja).

Projekt rozpocznie się 1 stycznia 
2021 r. i potrwa 3 lata.

n Ewa Chojnacka

�


