
Formy aktywnoFormy aktywnośści CZT AERONET  ci CZT AERONET  
-- Przygotowywanie i realizacja projektPrzygotowywanie i realizacja projektóów z udziaw z udziałłem partnerem partneróów CZT zwiw CZT zwiąązanych  zanych  

umowumowąą konsorcjumkonsorcjum
( dane w prezentacjach indywidualnych partner( dane w prezentacjach indywidualnych partneróów),w),

-- Przygotowanie i udziaPrzygotowanie i udziałł partnerpartneróów CZT w w CZT w rróóznychznych programachprogramach
UE a szczegUE a szczegóólnie obecnie w 7PR,lnie obecnie w 7PR,

-- Wspieranie przedsiWspieranie przedsięębiorstw Doliny Lotniczej w procedurze pozyskiwania biorstw Doliny Lotniczej w procedurze pozyskiwania śśrodkrodkóów w 
na rozwna rozwóój firm j firm 

( przygotowywanie opinii o innowacyjno( przygotowywanie opinii o innowacyjnośści i konkurencyjnoci i konkurencyjnośści proponowanych ci proponowanych 
rozwirozwiąązazańń technicznotechniczno--technologicznych, konsultacje, warsztaty, szkolenia itp. )technologicznych, konsultacje, warsztaty, szkolenia itp. )

-- WspWspóółłpraca z RARR i Stowarzyszeniem Dolina Lotnicza oraz PAIZ praca z RARR i Stowarzyszeniem Dolina Lotnicza oraz PAIZ 
w procesie pozyskiwania inwestorw procesie pozyskiwania inwestoróów w obszarze szeroko rozumianego przemysw w obszarze szeroko rozumianego przemysłłu u 

lotniczego i branlotniczego i branżż zwizwiąązanychzanych

-- Promocja CZT AERONET Dolina Lotnicza na forum krajowym i zagrPromocja CZT AERONET Dolina Lotnicza na forum krajowym i zagranicznym ( anicznym ( npnp. . 
Konferencja 7PR , konferencja konsorcjum projektu MOET  ,   Konferencja 7PR , konferencja konsorcjum projektu MOET  ,   AirAir Show Show TechnologyTechnology
Forum , przygotowywanie i edycja informatorForum , przygotowywanie i edycja informatoróów polskich i angielskich )w polskich i angielskich )



AktywoAktywośćść grup roboczych CZT AERONETgrup roboczych CZT AERONET

•• WspWspóółłczesne procesy inczesne procesy inżżynierii materiaynierii materiałłowej owej 
i ini inżżynierii powierzchniynierii powierzchni

•• Koordynator Koordynator –– prof. dr hab. inprof. dr hab. inżż. Jan SIENIAWSKI. Jan SIENIAWSKI

•• Nowoczesne techniki wytwarzania w Nowoczesne techniki wytwarzania w 
przemyprzemyśśle lotniczymle lotniczym

•• Koordynator Koordynator –– dr hab. indr hab. inżż. Romana . Romana ŚŚLIWA, prof. PRz LIWA, prof. PRz 



WspWspóółłpraca nauka praca nauka –– przemysprzemysłł

Realizowane i przygotowywane projekty pod auspicjami AERONETRealizowane i przygotowywane projekty pod auspicjami AERONET--u u 

-- Projekty celoweProjekty celowe
-- Projekty rozwojoweProjekty rozwojowe
-- Projekty kluczoweProjekty kluczowe

Przewidywane kierunki badaPrzewidywane kierunki badańń i rozwoju w konteki rozwoju w kontekśście przedstawianych cie przedstawianych 
potrzeb transferu wiedzy do przemyspotrzeb transferu wiedzy do przemysłłu.u.



Rodzaje projektRodzaje projektóów, tematyka, partnerzy, okres realizacjiw, tematyka, partnerzy, okres realizacji

PROJEKTY KLUCZOWEPROJEKTY KLUCZOWE

•• Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Priorytet 1:  Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Podmiot odpowiedzialny za realizację (wnioskodawca)
Nazwa:              Centrum Zaawansowanych Technologii

AERONET – Dolina Lotnicza
Politechnika Rzeszowska

Adres: ul. Wincentego Pola 2
35-959 Rzeszów, POLSKA

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w 
przemyśle lotniczym

Partnerzy CZT o profilu odpowiadającym tematyce projektu
Okres realizacji 1.01.2008 – 31.12.2012  , koszt – 95 mln PLN



Segmenty projektuSegmenty projektu

11.. Opracowanie zaawansowanych procesOpracowanie zaawansowanych procesóów obrw obróóbki HSM bki HSM 
trudnoobrabialnych stoptrudnoobrabialnych stopóów lotniczych w lotniczych 

2.2. Modelowanie, konstruowanie i kontrolowanie procesu Modelowanie, konstruowanie i kontrolowanie procesu 
HSM z uwzglHSM z uwzglęędnieniem    skonfigurowanego ukdnieniem    skonfigurowanego ukłładu adu 
maszynamaszyna-- przyrzprzyrząądd--detal  detal  

33.. Opracowanie technologii efektywnego projektowania i Opracowanie technologii efektywnego projektowania i 
produkcji   przekprodukcji   przekłładni stoadni stożżkowych z wykorzystaniem  kowych z wykorzystaniem  
systemu Phoenix firmy systemu Phoenix firmy GleasonGleason. . 

4.4. Opracowanie nowej, prostszej i taOpracowanie nowej, prostszej i tańńszej przekszej przekłładni adni 
zzęębatej w miejsce skomplikowanych i drogich przekbatej w miejsce skomplikowanych i drogich przekłładni adni 
planetarnychplanetarnych

5.5. Nowoczesna obrNowoczesna obróóbka mechaniczna stopbka mechaniczna stopóów magnezuw magnezu
6.6. Nowoczesna obrNowoczesna obróóbka mechaniczna stopbka mechaniczna stopóów aluminiumw aluminium
7.7. Plastyczne ksztaPlastyczne kształłtowanie stoptowanie stopóów magnezu  (kucie w magnezu  (kucie 

precyzyjne, tprecyzyjne, tłłoczenie, wyciskanie, itd.)oczenie, wyciskanie, itd.)
8.8. Plastyczne ksztaPlastyczne kształłtowanie lotniczych stoptowanie lotniczych stopóów Al ( w tym w Al ( w tym 

Al.Al.--Li ) oraz TiLi ) oraz Ti



Segmenty projektu  Segmenty projektu  cdcd..
9.9. Metaliczne materiaMetaliczne materiałły kompozytowe w aplikacjach lotniczych ( w y kompozytowe w aplikacjach lotniczych ( w 

tym materiatym materiałły typu y typu GlareGlare ))

10.10. Nowoczesne pokrycia barierowe na krytyczne czNowoczesne pokrycia barierowe na krytyczne częśęści silnikaci silnika

1111.   Materia.   Materiałły lotnicze o zaawansowanej strukturze ( monokrysztay lotnicze o zaawansowanej strukturze ( monokryształł, , 
krystalizacja kierunkowa )krystalizacja kierunkowa )

12.12. Odlewanie precyzyjne stopOdlewanie precyzyjne stopóów Ni na krytyczne czw Ni na krytyczne częśęści silnikci silnikóów w 
lotniczych lotniczych 

13.13. Opracowanie technologii przetopu stopOpracowanie technologii przetopu stopóów niklu z zastosowaniem w niklu z zastosowaniem 
modyfikacji z umodyfikacji z użżyciem   yciem   nanocznanocząąsteczkowychsteczkowych proszkproszkóów Ti ( C, N)w Ti ( C, N)

14.14. MateriaMateriałły inteligentne y inteligentne -- opracowanie technologii     wytwarzania opracowanie technologii     wytwarzania 
laminatlaminatóów bazujw bazująących na piezocych na piezo--wwłłóóknach do wykorzystania jako knach do wykorzystania jako 
warstwy sensorowe i/lub aktywne.warstwy sensorowe i/lub aktywne.

15.15. Niekonwencjonalne technologie Niekonwencjonalne technologie łąłączenia elementczenia elementóów konstrukcji w konstrukcji 
lotniczychlotniczych



Projekt kluczowy koordynowany przez Projekt kluczowy koordynowany przez IPPT PAN WarszawaIPPT PAN Warszawa

KOMPOZYTY I NANOKOMPOZYTY METALICZNOKOMPOZYTY I NANOKOMPOZYTY METALICZNO--CERAMICZNE DLA CERAMICZNE DLA 
PRZEMYSPRZEMYSŁŁU LOTNICZEGOU LOTNICZEGO I SAMOCHODOWEGO (akronim: I SAMOCHODOWEGO (akronim: 
KomCerMetKomCerMet))

Partnerzy:Partnerzy:
•• Instytut Metalurgii i InInstytut Metalurgii i Inżżynierii Materiaynierii Materiałłowej PAN (IMIM)owej PAN (IMIM)
•• WydziaWydziałł InInżżynierii Materiaynierii Materiałłowej, owej, Politechnika Warszawska (WIM)Politechnika Warszawska (WIM)
•• WydziaWydziałł Budowy Maszyn i Lotnictwa, Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska (Politechnika Rzeszowska (WBMiLWBMiL))
•• WSK WSK „„PZL RzeszPZL Rzeszóóww”” S.A.S.A.
•• orazoraz
•• Technische UniversitTechnische Universitäät Darmstadt, Fachbereich Materialt Darmstadt, Fachbereich Material-- und Geowissenschaften, Germany (TUD)und Geowissenschaften, Germany (TUD)
•• Institut fInstitut füür Werkstoffmechanik, Fraunhofer Gesellschaft, Freiburg, Germany r Werkstoffmechanik, Fraunhofer Gesellschaft, Freiburg, Germany (IWM)(IWM)
•• Imperial College London, Department of Materials, UK (IMPERIAL)Imperial College London, Department of Materials, UK (IMPERIAL)
•• UniversitUniversitéé de Toulousede Toulouse

Tematyka : Wielofunkcyjne kompozyty i Tematyka : Wielofunkcyjne kompozyty i nanokompozytynanokompozyty metalicznometaliczno--ceramiczne z ceramiczne z 

zaprojektowanymi wzaprojektowanymi włłaaśściwociwośściami mechanicznymi, elektrycznymi, termicznymi i ciami mechanicznymi, elektrycznymi, termicznymi i 
magnetycznymimagnetycznymi ,,

•• Okres 1.01.2008 Okres 1.01.2008 –– 31.12 2012                                     Koszt 31.12 2012                                     Koszt –– 26 26 mlnmln PLNPLN



Przewidywane kierunki badaPrzewidywane kierunki badańń i rozwoju w konteki rozwoju w kontekśście cie 
przedstawianych potrzeb transferu wiedzy do przedstawianych potrzeb transferu wiedzy do 
przemysprzemysłłuu..

Zgodnie z :Zgodnie z :
-- manifestowanymi potrzebami partnermanifestowanymi potrzebami partneróów w 
przemysprzemysłłowych owych 

-- wynikami wynikami foresightuforesightu technologicznego technologicznego 
-- przewidywanymi profilami produkcjiprzewidywanymi profilami produkcji
nowych inwestornowych inwestoróów w regioniew w regionie
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