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Hybrydowe struktury z materiałów lekkich coraz 
częściej używane są w produkcji motoryzacyjnej, 
przemyśle lotniczym, metalowym, aparaturze 

przemysłowej, jak również inżynierii lądowej. Konstrukcje 
z materiałów lekkich stały się kluczem do rozwoju wielu 
sektorów przemysłowych i sprzyjają poprawie wydajności, 
osiąganiu sukcesów ekonomicznych oraz efektów 
ekologicznych. Obecnie badania naukowe na najwyższym 
poziomie uzależnione są od interdyscyplinarnej 
współpracy i międzynarodowej kooperacji. Wynikające 
z niej procesy innowacyjne tworzą bodźce zorientowane 
na przyszłość i wykraczające poza krajowe granice oraz 
dyscypliny naukowe. 
Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych 
Technologii Lekkich to pierwszy w Polsce oddział jednej 
z najważniejszych europejskich instytucji wspierających 
przemysł i wdrażających nowe rozwiązania technologiczne. 
W projekcie, na którego finał po obu stronach Odry 
pracowano od  trzech lat, partnerem Politechniki Opolskiej 
jest Park Naukowo-Technologiczny w Opolu, a zadaniem 
– „odchudzenie” materiałów stosowanych w przemyśle. 
Każdy z funkcjonujących na świecie „oddziałów” 
Instytutu Fraunhofera specjalizuje się w określonym 
obszarze badawczym. W Opolu, obok głównego profilu, 
podejmujemy zagadnienia związane z przetwórstwem 
węgla, elektromobilnością, uczeniem maszynowym, 
oceną trwałości innowacyjnych materiałów, recyklingiem 
produktów hybrydowych czy automatyzacją produkcji.
Mamy nadzieję, że nasze Centrum, nastawione szczególnie 
na rozwój zaawansowanych technologii lekkich, będzie 
wzmacniało współpracę pomiędzy uczelnią a polskimi 
przedsiębiorcami.
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Zachęcamy do współpracy!

Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych 
Technologii Lekkich łączy w sobie badania  
podstawowe prowadzone w Politechnice Opolskiej  

z badaniami stosowanymi w Instytucie Fraunhofera.  
Centrum stanowi kolejny element składowy dobrej 
współpracy pomiędzy Polską a Niemcami, łącząc 
doświadczenie obu partnerów w rozwoju procesów 
produkcyjnych, koncepcji projektowych i strategii 
obliczeniowych w produkcji lekkich elementów 
hybrydowych, szczególnie dla przemysłu motoryzacyjnego.
Nowe technologie w konstrukcjach lekkich umożliwiają 
na przykład łączenie uprzednio oddzielnych procesów 
produkcyjnych w przetwórstwie różnych materiałów 
takich jak metale, tworzywa sztuczne i tekstylia 
techniczne, skutkując energooszczędnymi łańcuchami 
technologicznymi do produkcji lekkich konstrukcji 
hybrydowych. Ostatecznie wszystkie branże, które korzystają 
z lekkich i wieloskładnikowych konstrukcji wykorzystujących 
nasze nowe zasobooszczędne technologie produkcyjne, 
przyczyniają się tym samym do ochrony klimatu. Poprzez 
połączenie technologii, rozwoju procesów innowacyjnych 
oraz wprowadzenie lekkich materiałów, produkcja 
może być opłacalna, energooszczędna i przyjazna 
środowisku oraz wskazywać na niskie zużycie paliwa  
i redukcję emisji dwutlenku węgla. Polsko-niemiecka 
współpraca ostatecznie przyniesie korzyści całej europejskiej 
branży motoryzacyjnej. Centrum działa jako katalizator 
międzynarodowej współpracy badawczej i przemysłu 
w kluczowej technologii konstrukcji lekkich, rozwijając 
istniejącą infrastrukturę i doświadczenie badawcze po to, aby 
zapewnić zaangażowanym międzynarodowym partnerom 
trwałą przewagę konkurencyjną i technologiczną. 
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Aktywność badawcza 
FPC ALighT 

Podpisanie umowy utworzenia  
Centrum Projektowego Fraunhofera  
dla Zaawansowanych Technologii Lekkich (FPC ALighT)

Podpisy złożyli prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf  
rektor Politechniki Opolskiej  
oraz  
prof. dr hab. inż. Reimund Neugebauer 
prezydent Fraunhofer Gesellschaft 

zasobooszczędne  
i zasobowydajne technologie

hybrydowe technologie i urządzenia

energooszczędny montaż  
i procesy łączenia

komponenty kompozyty
e-mobilność

modelowanie i symulacja 
struktur i procesów

recykling i regeneracja

uczenie 
maszynowe

Centrum Projektowe Fraunhofera 

dla Zaawansowanych Technologii Lekkich (FPC ALighT)

 jest jednostką organizacyjną Politechniki Opolskiej, utworzoną w celu prowadzenia  
i koordynowania projektów badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na przemysł, 
zwłaszcza w zakresie zaawansowanych technologii lekkich. Organizujemy seminaria 
poświęcone upowszechnianiu wyników badań naukowych oraz prowadzimy wymiany 
studenckie i akademickie, rozpowszechniając zdobytą wiedzę. FPC ALighT ułatwia 
oraz przyspiesza komercjalizację badań, transfer, a także wykorzystanie technologii 
produkcyjnych przez przemysł oraz wprowadza w Polsce metody i standardy  
obowiązujące w Instytutach Fraunhofera.

Ściśle współpracujemy z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni, Parkiem 
Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o., Urzędem Miasta Opole oraz Instytutami 

Fraunhofera, a także z organami samorządowymi i rządowymi, jednostkami naukowymi, 
instytucjami otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstwami w dziedzinach mających związek 

z rozwojem zaawansowanych technologii lekkich oraz komercjalizacją wyników badań 
naukowych lub prac rozwojowych.



Niemiecki Instytut Fraunhofera to jedna  
z największych i najprężniej działających organizacji 
naukowych wspierających przemysł w Europie. 

Działalność badawcza prowadzona jest przez 72 instytuty 
i jednostki badawcze. Instytut zatrudnia ponad 25 000 
pracowników. Większość to wykwalifikowani naukowcy  
i inżynierowie pracujący z rocznym budżetem badawczym  
w kwocie 2,3 mld euro. Z tej kwoty 2 mld euro  
generowane jest w drodze badań kontraktowych. 
Współpraca z najlepszymi instytucjami badawczymi 
i innowacyjnymi firmami na całym świecie zapewnia 
Instytutowi, a tym samym FPC ALighT, bezpośredni dostęp 
do projektów o największym znaczeniu dla obecnego  
i przyszłego postępu naukowego i rozwoju gospodarczego 
świata. Głównymi klientami i kontrahentami Instytutu 
są przemysł, sektor usług oraz administracja publiczna.  
70 procent dochodów Fraunhofer-Gesellschaft pochodzi 
z umów z przemysłem i projektów badawczych 
finansowanych ze środków publicznych, a pozostałe 30% 
z sektora publicznego. W rezultacie działa w dynamicznej 
równowadze między badaniami podstawowymi 
zorientowanymi na aplikacje, a nowatorskimi projektami 
rozwojowymi.

Instytut Fraunhofera ds. Obrabiarek i Techniki Formowania 
(Fraunhofer IWU) jest motorem innowacji w dziedzinie 
badań i rozwoju inżynierii produkcji. Zatrudniając około 

600 pracowników w Chemnitz, Dreźnie i Zittau, stwarza 
potencjał dla konkurencyjnej produkcji. Badania naukowe 
i kontraktowe koncentrują się na komponentach, 
procedurach i procesach, a także powiązanych z nimi 
złożonych systemach maszynowych.
Jako wiodący Instytut zajmujący się zasobooszczędną 
produkcją, koncentruje się na rozwoju technologii 
inteligentnych systemów wytwórczych do produkcji 
elementów nadwozia i zespołów napędowych, a także 
optymalizacji powiązanych procesów formowania  
i obróbki. 

POlitechnika Opolska jest uczelnią 
interdyscyplinarną z przewagą kierunków 
technicznych. W rankingach szkół wyższych  

w Polsce jest najlepszą uczelnią w województwie opolskim. 
Politechnika Opolska ma niemal 55 letnią tradycję. Od lat 
prace naukowo-badawcze ukierunkowane są na potrzeby 
gospodarki i znajdują swoje zastosowanie w przemyśle. 
Aktywnie współpracuje ze 150 przedsiębiorstwami z Polski 
oraz z zagranicy. 
Na podstawie doświadczenia naukowego i dużego 
zaplecza badawczego oraz wysoko wyspecjalizowanej 
kadry, Uczelnia pełni rolę cenionego wśród przemysłu 
wykonawcy: ekspertyz i opinii naukowych, prac 
badawczych, usługowych oraz wdrożeniowych dla 
podmiotów gospodarczych i instytucji.

PNT w Opolu jest miejscem współpracy 
nauki i biznesu, stwarza możliwość 
poszukiwania i wdrażania nowych 

rozwiązań technologicznych na styku tych dwóch 
światów. Tworzy również korzystne warunki dla rozwoju 
gospodarczego i naukowego miasta Opola oraz całego 
regionu poprzez pomoc już istniejącym, jak również 
nowo powstającym inicjatywom. Spółka jest platformą 
współpracy dla środowisk biznesowych i naukowych, 
pośrednio tworzy nowe miejsca pracy dla wykształconych 
na opolskich uczelniach młodych ludzi. Dzięki utworzeniu 
Parku proinnowacyjne opolskie firmy uzyskują dostęp 
do specjalistycznych laboratoriów badawczych, 
zaawansowanego środowiska teleinformatycznego, 
pomieszczeń biurowych o wysokim standardzie 
oraz wszelkiej innej niezbędnej infrastruktury i usług 
koniecznych do prowadzenia działalności, z korzyścią dla 
społeczności lokalnych miasta i regionu.  

Strategicznym partnerem naukowym  
dla FPC ALighT  jest

dr hab. Inż. Jarosław Mamala, prof. PO,  
prezes PNT



Współpraca z FPC ALighT
Oferujemy współpracę przy tworzeniu i realizacji projektów B+R

Wykonujemy ekspertyzy, wydajemy opinie

Dostarczamy usługi proinnowacyjne

Pomagamy i doradzamy w wyborze zewnętrznych źródeł finansowania

Organizujemy szkolenia, seminaria, warsztaty, staże oraz wizyty studyjne

Zapewniamy pomoc w zakresie ochrony własności intelektualnej
Swoją ofertę kierujemy do przedsiębiorstw z wszystkich sektorów gospodarki, instytucji i samorządu

• optymalizacja procesów technologicznych 

• redukcja odpadów przemysłowych

• oszczędności surowców

• opracowywanie nowych technologii hybrydowych

• projektowanie nowych urządzeń produkcyjnych

• technologie szybkiego łączenia dla materiałów hybrydowych

• testowanie kompozytów o wzmocnionych włóknach

• projektowanie nowych rozwiązań

Obszary badawcze



Laboratoria, aparatura  
Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich posiada unikatową 
aparaturę przeznaczoną do szerokiej gamy badań m.in. z zakresu: wytrzymałości, niezawodności, 
prototypowania, konstruowania, automatyzacji produkcji i inżynierii środowiska.
Korzystamy z najwyższej jakości zaplecza technologicznego będącego na wyposażeniu Politechniki 
Opolskiej, Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu oraz Instytutu Fraunhofera w Niemczech.

Zespół pracowników FPC ALighT posiada 
wysokie kwalifikacje oraz niezbędne doświad-
czenie zdobyte w czasie wieloletniej praktyki  
w pracy naukowo-badawczej w uczelni, jak  
i we współpracy z przedsiębiorstwami z różnych  
gałęzi przemysłu.

Dysponujemy serwerami obliczeniowymi do 
uczenia maszynowego, sprzętem komputerowym 
oraz zaawansowanym oprogramowaniem do 
modelowania, symulacji i projektowania.



Nasze laboratoria wyposażone są między innymi w: 

• Ansys, Matlab, Inventor,  
Solidworks

• wielozadaniowe tokarki CNC

• frezarki CNC

• siłomierze

• tribometry

• mikrometry

• długościomierze

• drukarki 3D

• skanery 3D

• profilometry

• spektrometry

• nowoczesne mikroskopy

• maszyny i urządzenia do badań zmęczeniowych  
dla różnego rodzaju materiałów takich jak  
metale, tworzywa sztuczne, kompozyty

• systemy pomiarowe z analizą danych w czasie rzeczywistym

i  oprogramowanie 
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