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Digitalizacja stała się integralną częścią społeczeństwa i gospodarki. 
Wiele f irm dostrzegło już potencjał technologii cyfrowych w produkcji, 
rozwoju produktów i administracji, a tym samym zwiększyło swoją 
rentowność i konkurencyjność na przyszłość.

Pierwsza Żytawska Konferencja Przemysłu Tworzyw Sztucznych i Bu-
downictwa Lekkiego, to wirtualna konferencja i wydarzenie sieciowe 
Szkoły Wyższej Zittau/Görlitz oraz Górnołużyckiego Centrum Tworzyw 
Sztucznych przy Fraunhofer IWU, która oferuje obszerne tematycznie 
prezentacje na temat digitalizacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
a w szczególności dla przemysłu tworzyw sztucznych i budownictwa 
lekkiego. Najwyższej klasy prelegenci z dziedziny nauki i przemysłu 
zaprezentują Państwu innowacyjne systemy urządzeń oraz metody i 
przykłady najlepszych praktyk f irm, odnoszących sukcesy w branży.

Pierwsza Żytawska Konferencja Przemysłu Tworzyw Sztucznych i Bu-
downictwa Lekkiego odbędzie się w ramach projektu UE “DigiNetPol-
Sax – Digitalizacja na rzecz wspólnego obszaru gospodarczego” i 
skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw, zainteresowa-

nych podmiotów, naukowców oraz studentów z Saksonii, Polski i Repu-
bliki Czeskiej. Oprócz interesujących, tłumaczonych symultanicznie 
wykładów, przygotowano dla Państwa również cyfrową wystawę 
towarzyszącą, międzynarodową giełdę współpracy, a także indywidu-
alnie zaprojektowane, wirtualne przestrzenie do poznawania i 
nawiązywania kontaktów między uczestnikami. 

Czeka na Państwa interesujący, zróżnicowany oraz zrównoważony pro-
gram i interesujący goście. Cieszę się na Państwa udział w wydarzeniu. 

Z poważaniem

 
Prof. Dr. Sebastian Scholz
Hochschule Zittau/Görlitz 
Fraunhofer-Kunststoffzentrum Oberlausitz

Z A P R O S Z E N I E
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P R O G R A M

08.30  Otwarcie wirtualnej sali konferencyjnej

09.00  Powitanie i otwarcie wydarzenia
  Prof. Sebastian Scholz, Fraunhofer-Kunststoffzentrum Oberlausitz

09.05  Powitania
  Dr. Stephan Meyer, parlamentarzysta saksońskiego Landtagu
  Prof. Alexander Kratzsch, rektor Szkoły Wyższej Zittau/Görlitz
  Hubert Papaj, prezes KARR

WYKŁDY CZ. 1 – DIGITALIZACJA DLA ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

09.20  Industrie 4.0 – szanse dla średnich przedsiębiorstw
  Prof. Dirk Reichelt, Szkoła Wyższa Techniki i Gospodarki Drezno

09.45  Automatyzacja w marketingu
  Mateusz Biernacki, RekinySukcesu.pl

10.10  Kolega robot 2021
  Jan Drechsler, Marco Dutenstädter, Wandelbots GmbH

od 10.35          Przerwa z możliwością rozmów oraz zwiedzenia wystawy towarzyszącej
 

Wykłady będą tłumaczone symultanicznie w trzech językach – polskim, niemieckim i czeskim.

WYKŁADY CZ. 2 – DIGITALIZACJA W PRZEMYŚLE TWORZYW SZTUCZNYCH 
I BUDOWNICTWA LEKKIEGO

11.00  Wittmann 4.0 – Przemysł 4.0 w przetwórstwie tworzyw sztucznych 
  Dieter Kremer, Wittmann/Battenfeld

11.25  Oszczędność kosztów dzięki realistycznym symulacjom    
      przepływu żywicy dla struktur kompozytowych z włókien
  Sven Meißner, Fraunhofer-Kunststoffzentrum Oberlausitz

11.50  Cyfrowa produkcja komponentów z włókna węglowego u  thyssenkrupp
  Dr. Jens Werner, thyssenkrupp Carbon Components

12.15  Pożegnanie
  Prof. Sebastian Scholz

Zakończenie części wykładowej

12.20  Get-together
  Zwiedzanie wystawy towarzyszącej
  Międzynarodowa giełda kooperacyjna

14.30  Zakończenie wydarzenia
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N A S I  P R E L E G E N C I 

Spółka WITTMANN BATTENFELD to 8 zakładów produkcyjnych 
w 5 krajach. Posiada 32 filie na całym świecie. Dziś jest jedynym 
dostawcą na świecie, który jest w stanie samodzielnie dostarczyć 
wszystkie urządzenia potrzebne do formowania wtryskowego 
tworzyw sztucznych. Z WITTMANN 4.0 Przemysł 4.0 jest realizo-
wany poprzez zazębianie się interakcji wtryskarki, automatyzacji, 
urządzeń peryferyjnych i wszystkich funkcji w ramach komplet-
nej komórki roboczej.   

WITTMANN/BATTENFELD

Prof. Dr. Dirk Reichelt z grupą roboczą ds. inteligentnych 
systemów produkcji (w skrócie AG SPS) w HTW zajmuje się pyta-
niem, jak wyglądają zorientowane na przyszłość scenariusze pro-
dukcji z wykorzystaniem kluczowych technologii Przemysłu 4.0. 
W tym na uczelni celu opracowano fabrykę modelową Przemysłu 
4.0, jako środowisko testowe i eksperymentalne. W swoim 
wykładzie pokaże nam możliwości Przemysłu 4.0 dla średnich 
przedsiębiorstw.

HTW Dresden

Mateusz Biernacki jest współwłaścicielem firmy RekinySuk-
cesu.pl., interaktywnej agencji medialno-marketingowej we 
Wrocławiu. Jako oficjalny partner Google, są oni specjalistami w 
tworzeniu nowych kanałów docierania do klientów. Mateusz Bier-
nacki dzieli się swoją wiedzą z zakresu marketingu internetowe-
go oraz szkoli m.in. dla mBanku i Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Miłośnik wszelkiego rodzaju statystyk (w tym Google Analytics), 
ekspert w dziedzinie mechanizmów reklamowych (w tym Google 
Ads) i fanatyk Joomla, generuje do 1000 pomysłów na minutę, a 
może nawet więcej...

RekinySukcesu.pl

Wandelbots to szybko rozwijający się startup z Drezna, który 
umożliwia każdemu, bez względu na wcześniejszą wiedzę, 
przyuczenie i przeprogramowanie robotów przemysłowych za 
pomocą intuicyjnej aplikacji i inteligentnych urządzeń edukacyj-
nych. Dzięki temu korzystanie z robotów jest łatwiejsze, bardziej 
elastyczne i bardziej opłacalne. Dzięki swojemu rewolucyjnemu 
produktowi, Wandelbots chcą uczynić robotykę dostępną dla 
wszystkich, nie tylko dla ekspertów. Zdobyli już za to wiele na-
gród. Podczas wykładu Jan Drechsler i jego kolega Marco Duten-
städter wyjaśnią, dlaczego w przyszłości w dziedzinie robotyki 
będziemy potrzebować więcej nauczycieli niż programistów. 

Wandelbots GmbH

    

Górnołużyckie Centrum Tworzyw Sztucznych (FKO), jako instytut 
Fraunhofer IWU w Żytawie prowadzi badania w dziedzinie przet-
wórstwa tworzyw sztucznych, produkcji addytywnej, budownict-
wa lekkiego i technologii wodorowych oraz opracowuje innowa-
cyjne produkty i technologie w celu zwiększenia konkurencyjności 
i zrównoważonego rozwoju swoich firm partnerskich. Sven Meiß-
ner jest kierownikiem działu symulacji numerycznej struktur o 
dużej odporności oraz procesów produkcyjnych kompozytów 
z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym. W 
swojej prezentacji zademonstruje nową metodę produkcji oraz 
możliwości numerycznej symulacji przepływu żywicy dla eko-
nomicznej produkcji złożonych struktur kompozytów tworzy-
wowych wzmocnionych włóknem.

Fraunhofer-Kunststoffzentrum Oberlausitz

Specjalista ds. karbonu z siedzibą w Kesselsdorfie koło Drezna 
w wysoce zautomatyzowanym, opatentowanym procesie opra-
cowuje i produkuje produkty budownictwa lekkiego, takie jak 
plecione felgi karbonowe. Firmy premium, takie jak Porsche 
i BMW, używają ich już jako oryginalnych komponentów do 
samochodów sportowych i motocykli. W 2020 roku dyrektor 
zarządzający dr Jens Werner wraz ze swoim zespołem otrzymał 
międzynarodową nagrodę za najbardziej innowacyjne wykor-
zystanie tworzyw sztucznych do opracowania i produkcji plecio-
nych i ultralekkich felg karbonowych. 

thyssenkrupp Carbon Components

Prof. Dirk Reichelt

Mateusz Biernacki   

Jan Drechsler   

Dieter Kremer   

Sven Meißner  

Dr. Jens Werner   

https://www.wittmann-group.com/de_at
https://www.htw-dresden.de/hochschule/fakultaeten/info-math/forschung/smart-production-systems
https://www.rekinysukcesu.pl/
https://wandelbots.com/de/
https://www.iwu.fraunhofer.de/de/Ueber-uns/standorte/zittau.html
https://www.thyssenkrupp-carbon-components.com/de/
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G I E Ł D A  K O O P E R A C Y J N A

Międzynarodowa giełda kooperacyjna odbywa się wirtualnie. 
Po zarejestrowaniu się w nim, możesz przeglądać i pobierać swój 
indywidualny harmonogram w systemie forum.

B2B

Forum-System

http://forumsystem.eu
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U C Z E S T N I C Y  W Y S T A W Y  T O W A R Z Y S Z Ą C E J

Hot runner sandwich plates

A & E Produktionstechnik GmbH
Application and development for plastics processing

Gostritzer Straße 63
01217 Dresden

Phone: +49 (0) 351 85478330
Fax: +49 (0) 351 85478339

info@a-e-produktionstechnik.de
www.a-e-produktionstechnik.de

A&E services: The company
A&E Produktionstechnik GmbH has been develo-
ping, producing and selling flexible injection solu-
tions for single, multi-component and vertical injec-
tion moulding machines since 2002. These injection 
moulding machines are suitable for any standard machi-
ne - regardless of overall size and machine manufacturer.

Our team develops economical solutions for the 
adaptions of your machine tools and, if desired, 
also puts them into operation on your machines. 

A&E represents applications and developments for plas-
tics processing and has demonstrated high quality in pro-
duction, reliability and innovation for almost two decades.

Flexible injection solutions for injection  
moulding machines

The company‘s office, assembly and test rooms are 
situated in the Technologiezentrum Dresden-Süd

• Maximum leak-tightness thanks to the safe, adjustable 
frictional connection of the tool injection bushing to the hot 
runner nozzle

• No machine and / or tool modification required
• Long service life due to extremely short down times and 

cost savings even with frequent tool changes
• Easy assembly / disassembly of the hot runner plate - com-

parable to a tool installation or removal
• In the event of servicing: easy removal of the hot runner 

plate from the steel plate
• Integration of additional sensors, e.g. B. for monitoring the 

nozzle contact force - Industry 4.0 capable
• Expansion of the technological possibilities of the injection 

moulding machine through additional special injection 
moulding processes

You can find further detailed information on our website.

Your advantages: 

Front cover photo: 

Hot runner sandwich plate 900 x 900 x 160 mm

Junction of two melt flows from injection units arranged one above the 

other to increase the shot volume

 

Safe, stable and efficient

Application and development for plastics 
processing

Hot runner sandwich plate 900 x 920 x 160 mm, melt redirection of 

the 2nd injection unit (H position) to 150 mm above the middle of 

the plate, hot runner nozzle stroke 5 mm adjustable by means of a 

manual setting device, attachment to the machine plate by means of 

a magnetic clamping plate

• Engineering and process engineering advice
• bid proposal management 

In the case of an order
• Development of the technical solution - project planning 

and configuration of the hot runner sandwich plate consis-
tent with your machine-tool combination

• Support during commissioning of the hot runner sandwich 
plate (option)

• Product delivery

Forschung zur Hochautomatisierung und Wasserstoffmobilität 
auf dem Siemens Innovationscampus Görlitz

Mitglied im Netzwerk von:

Institut für
Automobiltechnik
Dresden

Forschungskompetenz IAD Campus Görlitz

Kontaktdaten:
Fachgruppe automatisiertes Fahren
Dr.-Ing. Steffen Kutter
steffen.kutter@tu-dresden.de

Fachgruppe Wasserstoffmobilität
Dr.-Ing. Ronny Werner
ronny.werner@tu-dresden.de

Motivation

Standort Görlitz – geplante Prüftechnik

HAD-TRAM Automatisierte, herstellerunabhängige 
Straßenbahnautomatisierungsplattform

5GLIVE Görlitz Vernetzte 
Mobilität unter Nutzung 5G-
Technologie

H2-VeHiL Prüfstand

H2-Umweltsimulation
Gesamtfahrzeug Rollen-Prüfstand

Fahrzeugwerkstatt

H2-Umweltsimulation 
Antriebssystem-Prüfstand

Komponenten-Prüfstände

H2 - Komponentenprüfstand

Fo
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g

Automatisiertes und vernetztes Fahren in 
ÖP(N)V und Logistik im ländlichen Raum

ForschungsschwerpunkteProjekte

Wasserstoffmobilität

• Wasserstoffbasierte Mobilität für ÖPNV und Schwerverkehr mit hohen Tagesfahrstrecken im Vorteil gegenüber reiner Batterieelektromobilität

• Automatisiertes Fahren im ÖP(N)V und Schwerverkehr mit größtem Mehrwert 

• Kombination aus automatisiertem Fahren und wasserstoffbasierten Antrieben für Logistik und ÖP(N)V 

Unbeleuchteter 
Umgebung

Regen und Nebel

Únsignalisierte
Kreuzungen, 
fehlende 
Markierungen

Innerstädtischer 
Verkehr

Überholen

WALEMO Automatisiertes 
Leichtbaufahrzeug mit 
wasserstoffbasiertem Antrieb

Fahr- und Betriebs-
strategien für  Brennstoff-
zellen-Batteriehybride

Dimensionierung 
Pufferbatterie für 
Brennstoffzellenhybrid

Automatisiertes 
Laden und Tanken

Betriebs-
management, 
Remote-Operation

redundant
sichere 

Fahrfunktionen

Erprobung 
neuer 
Betriebsformen 
im ÖPNV

Hochgenaue 
Kartendaten  

und -services

Präzisions-
lokalisierung mit 

Minimalinfrastruktur

Fahren über
unsignalisierte

Kreuzungen

Robuste Funktion bei 
limitierter Konnektivität

Autonomes Fahren mit 
attraktiver 

Geschwindigkeit

Sichere Bordnetze und 
E/E-Architektur

Automatisiertes 
Handling im Depot

Robuste, 
witterungstolerante 
Umfeldsensorik

Überholen auf 
beengter Fahrbahn

Beherrschung von
Sonderereignissen und 

Gefahrensituationen

Siemens-Gelände

H2-Vehicle in the Loop (VeHiL) Prüfstand

Gesamtfahrzeugprüfstand

H2 Wasserstoff

E-Power

el. Speicher

Brennstoffzelle

Elektrische
Unterstützung

Umgebungsluft

A
uf

la
du

ng
 

Reale
Antriebsmaschine

Virtueller Antriebsstrang

Drehmoment

Pedalwert Drehzahl

• Bewertung von Antriebsstrangkonzepten

• Fahrstrategien

• Kaltstart- / Warmstartbewertungen

• Energiemanagement / Hybridisierung

• Thermodynamik / H2-Brennverfahren

• Neue H2-basierte Kraftstoffe

• Aufladung der Brennstoffzelle

• Hardware-in-the-loop und Fahrversuch

• Steuer- und Regelung / Automatisierung 

Institutsleiter
Prof. Dr.-Ing. Frank Atzler
Frank.atzler@tu-dresden.de
Büro: +49(351) 463-37618

Besucheradresse:
Jante Bau 
George-Bähr-Str. 1b
01069 Dresden

Professur für Fahrzeugmechatronik
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Hochschule Zittau/Görlitz
Theodor-Körner-Allee 16
02763 Zittau

O R G A N I Z A T O R W S P Ó Ł O R G A N I Z AT O R Z Y

Fraunhofer-Kunststoffzentrum Oberlausitz

Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH

TGZ Technologie- und Gründerzentrum Bautzen

Riesengebirgsagentur für Regionale Entwicklung SA

Pierwsza Żytawska Konferencja Przemysłu Tworzyw Sztucznych i Budownictwa Lekkiego odbywa się w ramach projektu UE “DigiNetPolSax – Digitalizacja na 
rzecz wspólnego obszaru gospodarczego”. Projekt ma na celu wzmocnienie konkurencyjności polsko-saksońskiego regionu przygranicznego poprzez wspieranie 
współpracy transgranicznej oraz zdefiniowanie i uwidocznienie jego kompetencji gospodarczych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014–2020.

http://www.tgz-bautzen.de/
https://www.iwu.fraunhofer.de/de/Ueber-uns/standorte/zittau.html
karr.pl/
https://standort-sachsen.de/de/service/ueber-uns
https://www.hszg.de/veranstaltungsdetails/ersatztermin-1-zittauer-kolloquium-der-kunststoff-und-leichtbauindustrie-digitalisierung-im-dreilaendereck

