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Wymiernym efektem projektu będzie opracowanie 
pokazowych instalacji w dużych zakładach przemy-
słowych produkujących materiały izolacyjne, stal, 
cement, papier, biopaliwa, a także z branży motory-
zacyjnej i farmaceutycznej.

Partnerzy z Polski, Turcji, Bułgarii, Hiszpanii, 
Włoch i Grecji w czasie 4 lat wdrożą inteligentne 
systemy zapewniające mniejsze zużycie energii, 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, odzysk 
ciepła odpadowego oraz zmniejszenie emisji CO2. 
Każda z pokazowych instalacji będzie wyposażona 
w zaawansowane systemy monitoringu służące 
przystosowaniu się do zmiennych warunków pracy. 
Regularna komunikacja pomiędzy partnerami po-
zwoli wypracować dobre praktyki otwierające drogę 
do podobnych transformacji w innych europejskich 
zakładach przemysłowych.

Obecnie sektor przemysłowy odpowiada za 27 
proc. całkowitego zużycia energii w krajach UE, 
którego zmniejszenie jest jednym z kluczowych 
elementów scenariusza zmian zaproponowanego 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Zakłada 
on zmniejszenie całkowitych emisji netto o co naj-
mniej 55 proc. do 2030 r. na drodze do neutralności 
klimatycznej w 2050 r. Aby osiągnąć tak ambitny cel, 
europejski przemysł przetwórczy i wytwórczy musi 
przejść głęboką transformację. Modelowe instalacje 

utworzone w wybranych zakładach przemysłowych 
przez FLEXIndustries obejmą warstwę techniczną, 
cyfrową oraz biznesową. 

Szacuje się, że projekt może bezpośrednio przy-
nieść w każdym roku oszczędność 154 GWh energii 
elektrycznej oraz 6,0 mln euro.

Pierwszy na Politechnice Łódzkiej projekt w ra-
mach programu Horyzont Europa jest świetnym przy-
kładem długofalowej współpracy na linii przemysł-
-nauka. FLEXIndustries to drugi projekt europejski 
realizowany przez pracowników Instytutu Maszyn 
Przepływowych PŁ we współpracy z firmą K-Flex. 
Niedawno rozpoczęliśmy projekt EU Green Deal po-
święcony gospodarce cyrkularnej, a teraz zaprojektu-
jemy system odzysku ciepła. To współpraca, na której 
wszyscy zyskują. K-Flex przygotowuje się do wymo-
gów Zielonego Ładu, a kadra Politechniki Łódzkiej 
ma możliwość rozwijania naukowych umiejętności 
w obszarze przemysłu przyszłości. To też kontynu-
acja prac dyrektora Zakładu Turbin i Sprężarek, prof. 
Władysława Kryłłowicza, który jest jednym z polskich 
pionierów technologii tego typu. 

Dr inż. Filip Grapow, jeden z autorów koncepcji 
projektu mówi – Politechnika Łódzka zbuduje prototyp 
instalacji ORC (Organic Rankine Cycle) adresowany do 
uwarunkowań panujących w firmie oraz potencjalnej 
zmienności warunków pracy. ORC to znana technolo-
gia, jednak nasza koncepcja obejmuje zastosowanie 
niekonwencjonalnej konstrukcji turbiny. Wierzymy, 
że nasze rozwiązanie pozwoli w dalszej perspektywie 
tworzyć tańsze instalacje tego typu, a odzysk ciepła 
stanie się szerzej stosowanym rozwiązaniem. Istnieje 
wiele zakładów przemysłowych, w których ciepło jest 
oddawane wprost do otoczenia. Odzysk ciepła zmniej-
sza środowiskowe skutki tej sytuacji dając w zamian 
dodatkową energię elektryczną.

FLEXIndustries skupia 36 europejskich instytucji, 
wśród których PŁ i K-Flex to jedyni polscy uczestnicy 
projektu. Budżet prac w PŁ wynosi niemal 340 tysięcy 
euro.

Konsorcjum 
projektu skupia 
przedstawicieli 
z siedmiu państw 
Europy

PŁ współtworzy 
zieloną rewolucję w przemyśle
Naukowcy Politechniki Łódzkiej uczestniczą w europejskim konsorcjum FLEX- 
Industries. W ramach projektu Horyzont Europa ponad 17 mln euro zosta-
nie przeznaczone na rozwiązania wspomagające inteligentną transformację 
energetyczną w dużych zakładach przemysłowych.
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Summary  

Lodz University of Technology co-creates 
green revolution 
in European Industry

Researchers from Lodz University of Technology 
participate in the European FLEXIndustries consor-
tium. Under the Horizon Europe project over EUR 
17 million will be allocated for innovative solutions 
supporting smart energy transformation in large 

industrial plants. The partners from Turkey, Greece, 
Bulgaria, Spain, Italy and Poland will implement 
intelligent systems that ensure lower energy con-
sumption, use of renewable energy sources, waste 
heat recovery and reduction of CO2 emissions.
more on the website „Życie Uczelni” – p.lodz.pl/en 

n Grzegorz Liśkiewicz
kierownik projektu w PŁ

Instytut Maszyn Przepływowych

W dziedzinie nauk technicznych 
to prestiżowe wyróżnienie otrzy-
mała dr inż. Katarzyna Znajdek 
z Katedry Przyrządów Półprzewod-
nikowych i Optoelektronicznych. 
Laureatka z PŁ – podczas prezen-
tacji swojego osiągnięcia – mówiła 
o elastycznych cienkowarstwo-
wych ogniwach fotowoltaicz-

sie Forum Inteligentnego Rozwoju 
wręczono jej tytuł Naukowca Przy-
szłości 2019, doceniając w ten spo-
sób realizowany przez nią projekt 
finansowany w konkursie Sonata. 
W styczniu 2021 roku otrzymała 
patent RP na „Konwerter DOWN 
długości fali światła, przeznaczony 
do zwiększenia sprawności ogniw 
słonecznych”.

Uroczyste wręczenie nagród 
PAN odbyło w Pałacu Biederman-
na w Łodzi. Za rok 2020 otrzymali 
je także: dr Anna Wendorff z UŁ 
– w dziedzinie nauk humanistycz-
no-społecznych, dr n. med. Agata 
Pastorczak z UM – w dziedzinie 
nauk biologiczno-medycznych 
i dr Marek Brzeziński z CBMiM PAN 
w dziedzinie nauk ścisłych. 

Nagrody wręczyli prof. Alek-
sander Welfe, prezes PAN Oddział 
w Łodzi oraz prof. Krzysztof Jóźwik, 
rektor Politechniki Łódzkiej i prze-
wodniczący Konferencji Rektorów 
Łódzkich Uczelni Publicznych.

n Ewa Chojnacka

Dr inż. Katarzyna 
Znajdek oraz 
prezes PAN prof. 
Aleksander Welfe 
(z lewej) 
i rektor PŁ prof. 
Krzysztof Jóźwik

foto: 
Maciej Sibiński

Wyłoniono laureatów Nagrody za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do 
Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa 
Łódzkiego za rok 2020. Przyznali je Łódzki Odział Polskiej Akademii Nauk oraz 
Konferencja Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych.

Nagrody PAN 
dla młodych uczonych

nych i technologiach wytwarzania 
warstw konwerterów energii do 
poprawy sprawności tych ogniw.

Prowadzone przez dr inż. Ka-
tarzynę Znajdek badania były już 
wcześniej nagradzane. Na kon-
ferencji Future Energy w Sydney 
w 2018 roku otrzymała nagrodę za 
najlepszą pracę. Rok później w cza-
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