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Grußwort | Úvodní slovo

Orientierungshilfe und Inspirationsquelle
Pomoc s orientací a zdroj inspirace
Grußwort von Sven Morlok, Sächsischer Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Úvodní slovo Svena Morloka, saského ministra hospodářství, práce a dopravy

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vážené dámy a pánové,

schön, dass Sie Interesse an der Forschungs- und Entwicklungslandschaft in Sachsen zeigen. Diese Publikation gibt
Ihnen dazu einen Überblick. Anschauliche Praxisbeispiele
sollen Ihnen als mittelständischem Unternehmen Mut machen,
in Innovationsprozesse einzusteigen.

jsem potěšen, že se zajímáte o výzkum a vývoj v Sasku. Tato
publikace Vám o této oblasti poskytne přehled. Názorné
příklady z praxe by Vás, středně velké podniky, měly motivovat k zapojení se do inovačních procesů.

Innovationen sind für die Zukunft des einzelnen Unternehmens essenziell. Ebenso hängt von ihnen die wirtschaftliche Entwicklung Sachsens und der Gesellschaft insgesamt
ab. Wirtschaft und Politik stehen also gemeinsam in Verantwortung.

Sven Morlok, Sächsischer Staatsminister
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr:
Sachsen unterstützt seine mittelständischen Unternehmen in allen Phasen des
Innovationsprozesses.
Sven Morlok, saský ministr hospodářství, práce a dopravy: Sasko podporuje
středně velké podniky ve všech fázích
inovačního procesu.

Mit neuen oder verbesserten Produkten und Technologien
können sich Unternehmen im nationalen und internationalen Wettbewerb behaupten und nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg haben. Doch: Gute Ideen sind gefragt! Auch
wenn der direkte Kundenkontakt und kreative Mitarbeiter
erfolgversprechende Ansätze liefern – für mittelständische
Betriebe ist der Einstieg in die Forschungs- und Entwicklungsarbeit in der Regel eine große Herausforderung.
Damit sich Innovationen am Markt durchsetzen können,
bedarf es oft starker Partner – gerade bei begrenzten personellen oder finanziellen Ressourcen. Seien Sie gewiss:
Sachsen unterstützt seine mittelständischen Unternehmen
in allen Phasen des Innovationsprozesses. Die Stärken des
sächsischen Mittelstandes – seine Kreativität und Flexibilität – mit der Industrieforschung zu vernetzen, ist das erklärte Ziel. Dabei ist der Aufbau einer fundierten Zusammenarbeit auch in Bereichen wie Innovationsentwicklung und
Netzwerkstruktur entscheidend für die Innovationsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin mir sicher, dass
der Forschungsatlas Ihnen Orientierungshilfe und Inspirationsquelle sein kann. Ich wünsche Ihnen treffende Ideen
und erfolgversprechende Kontakte, damit der Mittelstand
auch weiterhin ein starker Impulsgeber für Sachsen bleibt.

Ihr Sven Morlok

Inovace jsou základem pro budoucnost jednotlivých podniků. Stejně tak je na nich závislý hospodářský rozvoj Saska
a celé společnosti. Hospodářství a politika tedy nesou společnou odpovědnost.
Prostřednictvím nových nebo vylepšených produktů a technologií si mohou podniky uhájit své místo v národní a
mezinárodní konkurenci a zajistit si trvale udržitelný hospodářský úspěch. Platí přece: Dobré nápady jsou žádané!
Přestože je přímý kontakt se zákazníky a kreativní tým
spolupracovníků tím nejlepším předpokladem úspěchu,
představuje zapojení středně velkých podniků do výzkumných a vývojových prací zpravidla velkou výzvu.
Prosazení inovací na trhu často vyžaduje podporu silného partnera – především jsou-li k dispozici pouze omezené personální nebo finanční zdroje. Můžete si být jisti:
Sasko podporuje středně velké podniky ve všech fázích
inovačního procesu. Cílem je propojení silných stránek
saských středně velkých podniků – jejich kreativity a flexibility – s průmyslovým výzkumem. Přitom je vytváření
fundované spolupráce v oblastech, jako je vývoj inovací a
síťové struktury, rozhodujícím faktorem pro inovační schopnost malých a středně velkých podniků.
Vážené dámy a pánové, jsem si jist, že Vám tato publikace
pomůže se v této oblasti zorientovat a bude pro Vás zdrojem inspirace. Přeji Vám výstižné nápady a úspěch-slibující
kontakty, aby středně velké podniky zůstaly i nadále silným
zdrojem impulsů Sasku.

Váš Sven Morlok
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Grußwort

Sachsen ist Innovationsmotor
Europas
Grußwort von Sabine von Schorlemer, Sächsische Staatsministerin für Wissenschaft
und Kunst

Innovationen sind der Schlüssel zu wirtschaftlichem
Erfolg. Sie sichern bei Unternehmen Einnahmen und
sorgen – auch volkswirtschaftlich – für Effizienz auf
der Ausgabenseite. Nur starke Unternehmen können Erträge erwirtschaften, die der Staat benötigt,
um für Wissenschaft, Bildung und sozialen Ausgleich
zu sorgen. Unternehmen, die erfolgreich in Forschung und Entwicklung (FuE) investieren, weisen
eine signifikant höhere Wertschöpfung auf als nicht
innovierende Unternehmen.
Daher unterstützt der Freistaat Sachsen Innovationen im
Rahmen der Technologieförderprogramme des Sächsischen
Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst. Hauptinstrument ist die FuE-Projektförderung.
Sabine von Schorlemer, Sächsische
Staatsministerin für Wissenschaft und
Kunst.
Sabine von Schorlemer, saská ministryně vědy a umění
Foto: SMWK

Sachsen verfügt über eine außergewöhnliche Dichte und
Exzellenz universitärer und außeruniversitärer Forschung.
Davon sollen sächsische Unternehmen noch mehr profitieren. Deswegen fördern wir den Technologietransfer und
unterstützen mit der „InnoPrämie“ kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Zusammenarbeit mit Hochschulen,
Forschungseinrichtungen und FuE betreibenden Unternehmen. Neben diesen Programmen fördern wir auch die Einstellung von zusätzlichen Wissenschaftlern als „Innovationsassistenten“ in Unternehmen.
Während die „InnoPrämie“ den Erwerb externer FuEDienstleistungen unterstützt, erfolgt mit der Innovationsassistentenförderung eine Unterstützung beim Aufbau der
personellen Basis für FuE in den Unternehmen selbst. Die
Förderung der Beschäftigung von Innovationsassistenten
soll Nachwuchswissenschaftler ansprechen, die „frisches
Wissen“ aus ihrer Ausbildung in Unternehmen einbringen,
damit Innovationsprozesse in Gang setzen und Kooperationsstrukturen zwischen Unternehmen, Hochschulen und
Forschungseinrichtungen aufbauen.
Dieses Förderprogramm ist in vielen Unternehmen noch
unbekannt. Das muss sich ändern. Denn nur wer FuE-Personal beschäftigt, kann auch FuE-Projekte durchführen und
morgen am Markt erfolgreich bestehen.
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Die Mittel für die sächsischen Technologieförderprogramme sind bestens angelegt: Denn vor allem in KMU sind die
finanziellen und personellen Ressourcen knapp. Und bis zur
Marktreife eines neuen Produkts oder Verfahrens ist es oft
ein langer Weg.
Weil innovierende Unternehmen eine höhere Wertschöpfung besitzen, sollten sich noch mehr Unternehmen mit FuE
beschäftigen. Ich darf daher allen KMU, die das noch nicht
tun, dringend empfehlen, unsere Förderinstrumente zu
nutzen.
Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer, die
wichtigsten Akteure im Innovationsprozess sind Sie und Ihre
kreativen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Von Ihrer Arbeit
hängt die Zukunft Sachsens entscheidend ab. Der Forschungsatlas soll als Nachschlagewerk dienen und einen
Überblick über die Industrieforschung in Sachsen geben.
Ich bin zuversichtlich, dass es uns gemeinsam gelingt, den
Innovationsstandort Sachsen in den nächsten zehn Jahren
auf etlichen Schlüsseltechnologiegebieten zur europäischen
Spitze zu führen. Wenn Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und
Verwaltung gemeinsam an diesem Ziel arbeiten, werden
wir es erreichen!
Ich wünsche Ihnen eine angenehme und gewinnbringende
Lektüre!
Ihre
Sabine von Schorlemer

n

Úvodní slovo

Sasko je hnacím motorem
inovací v Evropě
Úvodní slovo Sabine von Schorlemer, saské ministryně vědy a umění

Inovace jsou klíčem k hospodářskému úspěchu.
Podnikům zajišťují příjmy a starají se – také z hlediska národního hospodářství – o efektivitu na
straně výdajů. Pouze silné podniky mohou dosáhnout výnosů, které stát potřebuje pro podporu
vědy, vzdělávání a sociálního smíru. Podniky úspěšně investující do výzkumu a vývoje, prokazují markantně vyšší přidanou hodnotu produkce než podniky, které neinovují.
Proto podporuje Svobodný stát Sasko inovace v rámci programů na podporu technologií Saského ministerstva vědy
a umění. Hlavním nástrojem je podpora projektů v oblasti výzkumu a vývoje.
Sasko disponuje výjimečnou kompaktností a skvělými výsledky univerzitního a mimouniverzitního výzkumu. Z toho
by saské podniky měly ještě více profitovat. Proto napomáháme přenosu technologií a podporujeme malé a středně velké podniky (MSP) při spolupráci s vysokými školami,
výzkumnými ústavy a podniky pro vědu a výzkum, formou
tzv. „InnoPrämie“. Kromě těchto programů podporujeme
také zaměstnávání dalších vědeckých pracovníků v podnicích na pozici „inovační asistent“.
Zatímco „InnoPrämie“ podporuje získávání externích služeb pro výzkum a vývoj, napomáhají dotace na inovační
asistenty při vytváření personální báze pro vědu a výzkum
v podniku samotném. Podpora zaměstnávání asistentů pro
inovace má oslovit absolventy vědeckých oborů, kteří do
podniku vnesou „čerstvé vědomosti“ získané během vzdělávání. Tím se dají inovační procesy do pohybu a budou
vytvořeny kooperační struktury mezi podniky, vysokými
školami a výzkumnými ústavy.
Tento dotační program ještě mnoho podniků nezná. To se
musí změnit, neboť pouze ten, kdo zaměstnává personál
pro výzkum a vývoj, může realizovat projekty v této oblasti a v budoucnu obstát na trhu.

Vzhledem k tomu, že inovující podniky dosahují vyššího
zhodnocení produkce, mělo by se ještě více podniků zabývat výzkumem a vývojem. Proto mohu všem MSP, které
tak ještě nečiní, naléhavě doporučit, aby využily naše dotační programy.
Vážené podnikatelky a podnikatelé, nejdůležitějšími aktéry inovačního procesu jste Vy a Vaši kreativní spolupracovníci. Na Vaší práci je v rozhodující míře závislá budoucnost
Saska. Tato publikace má sloužit jako příručka poskytující
přehled o průmyslovém výzkumu v Sasku.

„Sachsen ist der Innovationsmotor
Europas“, sagt Sabine von Schorlemer,
Sächsische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst. „Der Freistaat verfügt
über eine außergewöhnliche Dichte und
Exzellenz universitärer und außeruniversitärer Forschung.
„Sasko je inovační motor Evropy“, říká
Sabine von Schorlemer, saská ministryně vědy a umění. „Svobodný stát disponuje výjimečnou kompaktností a skvělými výsledky univerzitního a mimouniverzitního výzkumu.“
Foto: Wolfgang Schmidt

Plně věřím tomu, že se nám v příštím desetiletí společně
podaří dovést inovativní zemi Sasko v některých oblastech
klíčových technologií na evropskou špičku. Pokud bude
tento cíl společně sledovat věda, hospodářství, politika a
správa, můžeme jej dosáhnout!
Přeji Vám příjemné a přínosné čtení!
Vaše
Sabine von Schorlemer

n

Prostředky saských dotačních programů na podporu technologií jsou tou nejlepší investicí, protože především v
malých a středně velkých podnicích jsou finanční a personální zdroje omezené a ke zralosti produktu nebo procesu uvedení na trh vede často dlouhá cesta.
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Industrieforschung in Sachsen
Vorwort

von Dr. Steffen Tobisch, Institutsleiter Institut für Holztechnologie
Dresden – Landessprecher Sachsen Verband Innovativer Unternehmen e. V.

Sachsen ist ein Land der Forschung. Neben den
fünf Universitäten, fünf Fachhochschulen und 55
grundfinanzierten Großforschungseinrichtungen
betreiben vor allem mehr als 40 gewerbliche Gesellschaften, gemeinnützige GmbHs oder eingetragene Vereine die direkte transfer- und vermarktungsorientierte Forschung für die klein- und mittelständische Industrie in Sachsen, Deutschland und
Europa. Die unter strikten wirtschaftlichen und
fachlichen Gesichtspunkten geführten Industrieforschungseinrichtungen sind auf Flexibilität und
Schnelligkeit ausgerichtet und sprechen die Sprache der klein- und mittelständischen Industrie.

Dr. Steffen Tobisch, Institutsleiter
Institut für Holztechnologie Dresden –
Landessprecher Sachsen Verband
Innovativer Unternehmen e. V.
Dr. Steffen Tobisch, Institut für Holztechnologie Dresden, vedoucí institutu
a regionální zástupce Sachsen Verband
Innovativer Unternehmen e. V.
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Dabei beziehen sich die Inhalte der wissenschaftlichen Arbeiten dieser Einrichtungen auf die Stärke Sachsens als führender Standort der ingenieurtechnischen Werkstoff- und Materialwissenschaften in der deutschen Forschungslandschaft.
So werden in den Unternehmen Material-, Technologieund Verfahrensentwicklungen in den Bereichen Leder, Chemieroh- und Kunststoffe, Holz, Papier, Textil, Keramik, Musikinstrumente, Maschinenbau und Umformtechnik, Luft und
Klimatechnik, Kälte- und Kryotechnik, Energie- und Umwelttechnik sowie Konstruktion und Leichtbau durchgeführt.
Die Qualität der Industrieforschungseinrichtungen wird
dabei an der Fähigkeit gemessen, die entwickelten Technologien und Produkte – den Vorgaben der Industriepartner und Fördergeber gemäß – bis zur Marktreife zu führen.
Junge, hochqualifizierte Mitarbeiter, die durch Ausbildungsverträge mit Berufsbildungsträgern, Hoch- und Fachschulen gewonnen wurden, stellen mit hoher Motivation,
außerordentlichem Leistungswillen, schneller und flexibler
Arbeitsweise entscheidende Wettbewerbsvorteile gegenüber institutionell geförderten Einrichtungen dar. Die innovationsfördernden Strukturen der Industrieforschungseinrichtungen setzen diese Vorteile dabei in Leistung um. Zur
Maxime der Industrieforschungseinrichtungen gehört es
daher, Fachkräfte langfristig zu binden und berufliche Perspektiven anzubieten. Dies dient gleichzeitig dazu, Knowhow-Abfluss zu vermeiden, eine andauernde Kompetenz
vorzuhalten und damit langfristige Partnerschaften zur
Industrie zu sichern. Für die klein- und mittelständische
Industrie selbst stellt sich die Zusammenarbeit mit den Forschungspartnern als eine gewinnbringende Gemeinschaft
dar; durch den hohen Grad an Service und Betreuung kommt
es zu dauerhaften Partnerbindungen.

Die sächsischen Industrieforschungseinrichtungen sind durch
flache Hierarchien gekennzeichnet. Investiert wird unter den
Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit und der perspektivischen Chancen der Einrichtungen; Entscheidungen werden unternehmerisch und erfolgsorientiert getroffen: beim
Akquirieren von Industrieunternehmen, bei der ständigen
Suche nach neuen Forschungsmärkten und Alleinstellungsmerkmalen, bei der Suche nach effizienten und effektiven
Lösungen für die Forschungspartner und auch bei der zum
Teil erfolgsabhängigen Entlohnung des Personals in Projekten. IP-Verträge, Know-how-Schutz und Patente gehören zum Standard der Industrieforschungseinrichtungen.
Durch verfügbares Know-how aller für die betreuten
Branchen relevanten Technologien und durch den Vorhalt
industrieadäquater Laboratorien ist unmittelbarer Transfer in Industrietechnologie (Upscaling) möglich. Technologieübergriffe in andere/aus anderen Bereiche(n) werden
als Wettbewerbsvorteil angesehen. Durch aufgebaute und
gepflegte Kontakte zur internationalen Industrie wirken
die Industrieforschungseinrichtungen zudem als Technologiemittler und Netzwerker für sächsische Industrieunternehmen.
Regelmäßig werden eigene nationale und internationale wissenschaftliche Fachtagungen als Branchentreffs zur
Innovationsvermittlung, zum Wissenstransfer und zur Netzwerkbildung ausgerichtet; die Vernetzung mit Vereinen und
Verbänden der jeweiligen Branchen gewährleistet den Direkttransfer von Innovationen in die/aus den Branchen. Die
sächsischen Industrieforschungseinrichtungen arbeiten in
allen relevanten Gremien der Normung mit – Normung wird
als marktsichernd und fortschrittswahrend verstanden. Mit
Innovationen nehmen sie direkt Einfluss auf normative Entwicklungen und Märkte und stellen Deutschland auch international als Wirtschafts- und Innovationsstandort dar.
Alle für die jeweils betreute Branche notwendigen Akkreditierungen werden vorgehalten, um den Industriepartnern
ein möglichst vollständiges Leistungsspektrum anzubieten.
Damit ist die Einführung neuer Technologien und Produkte direkt in den Markt möglich. Das Know-how in der
Prüfung, Überwachung, Zertifizierung und Zulassung entspricht den hohen nationalen und internationalen Vorgaben. Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen zur
Zulassung (Markteinführung) und Überwachung bestehender und neuer Produkte werden vorgehalten.
n

Průmyslový výzkum v Sasku

Sasko je zemí výzkumu. Kromě pěti univerzit, pěti
odborných vysokých škol a 55 velkých výzkumných
zařízení se základním financováním, provozuje především více než 40 podnikatelských společností,
neziskových společností s ručením omezeným (tzv.
gemeinnützige GmbH) nebo registrovaných spolků, přímý výzkum zaměřený na transfer a uplatnění na trhu pro malé a středně velké podniky v
Sasku, Německu a v Evropě. Tyto subjekty průmyslového výzkumu, vedeny za striktních hospodářských a odborných aspektů, jsou zaměřeny na
flexibilitu a rychlost a mluví řečí malých a středně velkých podniků v oblasti průmyslu. Přitom je
náplň vědecké práce v těchto zařízeních zaměřena na silné stránky Saska, země s vedoucím postavením v oblasti materiálových věd a inženýrství
v německém výzkumném prostředí.
V podnicích je realizován vývoj materiálů, technologií a procesů v následujících oblastech: kůže, chemické suroviny a
plasty, dřevo, papír, textil, keramika, hudební nástroje, strojírenství a tvářecí technika, vzduchotechnika a klimatizace,
chladící a kryogenní technika, technologie energií a životního prostředí, jakož i konstrukce a lehké konstrukce.
Kvalita subjektů průmyslového výzkumu je měřena dle
schopnosti uvést vyvinuté technologie a produkty – dle
zadání průmyslových a finančních partnerů – na trh.
Mladí a vysoce kvalifikovaní spolupracovníci, kteří jsou
získáváni prostřednictvím smluv o vzdělávání s odbornými školami, učilišti a vysokými školami, disponující velkou
motivací, mimořádnou vůlí dosahovat výsledků, rychlým a
flexibilním pracovním nasazením, poskytují rozhodující
konkurenční výhodu oproti státním zařízením. Struktury
podporující inovace v zařízeních průmyslového výzkumu
využívají tyto přednosti k dosažení lepšího výkonu. K maximálnímu využití této skutečnosti je nutné vázat tyto odborné pracovní síly dlouhodobě a nabídnout jim profesní
perspektivu. To poslouží zároveň k zamezení odlivu knowhow, zajištění trvalé kompetence a tím i dlouhodobých
partnerství s průmyslovými podniky.
Pro malé a středně velké průmyslové podniky samotné
je spolupráce s partnery z oblasti výzkumu zisková; díky
dobré úrovni služeb a poradenství vznikají stálé partnerské vazby.

Saská zařízení průmyslového výzkumu se vyznačují plochou
hierarchií. Investováno je dle hlediska ekonomického využití a perspektivních šancí daných zařízení; rozhodováno je
podnikatelsky a se zaměřením na úspěch: při získávání průmyslových podniků, při neustálém hledání nových výzkumných trhů a unikátních produktů, při hledání efektivních
řešení pro výzkumné partnery, ale i při odměňování projektových spolupracovníků, které je zčásti závislé na úspěchu. Smlouvy o informační povinnosti, ochrana know-how
a patenty patří ke standardům těchto zařízení.
Díky existujícímu know-how všech technologií, které
jsou pro dané obory relevantní, a předstihu průmyslových
laboratoří, je umožněn bezprostřední transfer do průmyslových technologií (upscaling). Přenos technologií z/do
jiných oblastí je považován za konkurenční výhodu. Vzhledem k navázaným a udržovaným kontaktům s mezinárodním průmyslem působí zařízení pro průmyslový výzkum
navíc jako zprostředkovatelé technologií a vytvářejí sítě
saských průmyslových podniků.
Pravidelně jsou pořádány národní a mezinárodní vědecké
konference, které slouží k setkávání odborníků z různých
odvětví, za účelem zprostředkování inovací, transferu vědomostí a vytváření sítí; propojení se spolky a svazy z daných
odvětví jsou zárukou přímého přenosu inovací z /do odvětví. Saská zařízení pro průmyslový výzkum spolupracují ve
všech relevantních grémiích pro stanovování norem – normování je prostředkem pro zajištění trhu a pokroku. S inovacemi mají bezprostřední vliv na normativní vývoj a trh a
představují Německo jako hospodářskou a inovační zemi i
v mezinárodním měřítku.
Všechny potřebné akreditace pro daná odvětví jsou neustále obnovovány tak, aby průmyslovým partnerům bylo
nabízeno co nejširší a kompletní spektrum služeb. Nové
technologie a produkty mohou být uvedeny přímo na trh.
Naše know-how v oblasti prověřování, kontroly, certifikace
a registrace je v souladu se striktními národními a mezinárodními předpisy. Dbáme také na pokyny úřadů pro testování, monitoring, certifikaci a schvalování (uvedení na trh)
a dohled nad stávajícími a novými produkty na trhu. n

Předmluva

Dr. Steffen Tobisch, Institut für Holztechnologie Dresden, vedoucí institutu a regionální
zástupce pro Verband Innovativer Unternehmen e. V.

Verband Innovativer
Unternehmen e. V. (VIU)
n der 1992 gegründete Verband
steht für die Stärkung der Industrieforschung und die effiziente
Markteinführung von Innovationen im industriellen Mittelstand
n Der VIU prägt seit 20 Jahren die
FuE-Förderlandschaft in Deutschland. Ergebnisse seines engagierten Wirkens sind die vielgenutzten BMWi-Programme ZIM,
INNO-KOM-Ost und Investitionszuschuss technische Infrastruktur sowie Förderinstrumentarien
auf Länderebene.
n Der VIU ist auf Bundes- und
Landesebene organisiert.
Die Mitgliedschaft ist themenund branchenoffen sowie
rechtsformunabhängig.
n Der Landesverband Sachsen
zählt 43 Mitglieder
Verband Innovativer
Unternehmen e. V. (VIU)
n VIU byl založen v roce 1992 a
zasazuje se o posílení průmyslového výzkumu a efektivní zavádění inovací středně velkých
průmyslových podniků na trh
n VIU utváří již 20 let dotační prostředí výzkumu a vývoje vNěmecku, výsledkem jeho angažovaného působení jsou hojně využívané BMWi-Programy ZIM,
INNO-KOM-Ost a investiční příspěvek do technické infrastruktury, jakož i dotační prostředky
na zemské úrovni
n Organizace VIU se dělí na spolkovou a zemskou úroveň, členství je otevřeno všem podnikům z
různých průmyslových oblastí a s
jakoukoli právní formou
n Zemský svaz v Sasku má 43
členů
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Vorwort

Industrieforschung wandelt
Innovation in bare Münze
von Simone Hartmann, Vorsitzende des Landesverbandes Sachsen, Wirtschaftsrat
Deutschland

Dieser Forschungsatlas ist ein hervorragendes Kompendium, um einen Eindruck von den exzellenten
Leistungen der gemeinnützigen Institute und forschungsintensiven Unternehmen der sächsischen
Industrieforschung zu gewinnen. Es ist mir deshalb
eine besondere Ehre und Freude zugleich, an dieser exponierten Stelle insbesondere die Verdienste dieser Forschungseinrichtungen zu würdigen.

Simone Hartmann, Vorsitzende des
Landesverbandes Sachsen, Wirtschaftsrat Deutschland
Simone Hartmann, předsedkyně
Saského zemského spolku Německé
hospodářské rady

Von ihrer Aufgabe beseelt, haben visionäre Führungs persönlichkeiten von exzellenter fachlicher wie sozialer
Kompetenz und Verantwortung mit ihren hochmotivierten
Forscherteams einen Ruf für ihre Forschungseinrichtungen
erarbeitet, der weit über Sachsen und Deutschland hinausreicht und auf internationale Resonanz trifft. Für den
Forschungs- und Wirtschaftsstandort des Freistaates Sachsen leisten sie einen renommierten Beitrag.
Die Industrieforschung entwickelt branchenübergreifend
Prozess-und Produktinnovationen für den industriellen
Mittelstand wie für internationale Konzerne. Sie ist aufgrund ihres unmittelbaren Praxisbezugs eng mit den
Kundenbedürfnissen verbunden. Ihre Forschungen und
industriellen Entwicklungen werden vom Standpunkt des
anwendenden Kunden vollzogen. Als Teil der Wertschöpfungskette bildet Industrieforschung den kreativen Part,
der stets mit Blick auf Anwendungen neueste Entwick lungstrends eruiert und auf Wertschöpfungschancen hin
abprüft.
Für den aufstrebenden innovativen Mittelstand sind diese
Forschungseinrichtungen geradezu prädestinierte Partner,
um die Wertschöpfung auszubauen. Nicht jede Forschung
lässt sich an ihren Ergebnissen messen. Industrieforschung
jedoch wandelt Innovation in bare Münze sowohl als Umsatzsteigerungen bei Partnerunternehmen als auch in Gewinn
an hochqualifizierten Fachkräften für Sachsen. Wo immer
möglich, sollte Forschung ergebnisorientiert bewertet werden, um Anstrengungen für angewandte Forschung zu forcieren. Nach Studien für das Bundesministerium für Technologie und Wirtschaft verzehnfacht die Industrieforschung
die Wertschöpfung: Aus einem investierten Euro entstehen
in der Umsetzung zehn!
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Die Leistung der Industrieforschung ist erst recht hoch einzuschätzen, wenn wir bedenken, dass diese Institute und
privaten Unternehmen keine Grundfinanzierung erhalten.
Sie finanzieren sich ausschließlich aus eigener Kraft über
konkrete Forschungsprojekte für Partnerunternehmen. Dafür
gebührt ihnen Hochachtung und größte Wertschätzung.
Die Industrieforschung selbst – ob als Unternehmen oder
als gemeinnütziges Institut – ist mittelständisch geprägt
und schöpft ihre Leistungsstärke gerade aus diesen Tugenden des Mittelstandes mit schlanken Strukturen, der unmittelbaren Führung, den schnellen, pragmatischen Entscheidungen. In ihrer Gründungs- oder Neustartphase vor rund
20 Jahren waren es insbesondere hochengagierte Persönlichkeiten voller Enthusiasmus, die nicht Mühe, Risiko und
Zeit gescheut haben, neben staatlichen Hochschulen außeruniversitäre Einrichtungen von personal- und kostenintensiver Struktur für die angewandte Forschung zu etablieren. Heute kann jedes Institut, jedes forschungsintensive Unternehmen seine eigene Erfolgsgeschichte darstellen. Beim Leser entsteht ein eindrucksvolles Gesamtbild
ausgezeichneter Forschungskraft.
Die Vision der sächsischen Wirtschaftspolitik, aus mittelständischen Unternehmen wachsen in Sachsen Konzernstrukturen, lässt sich mit der Industrieforschung hervorragend realisieren.
Forschungsergebnisse in Wertschöpfung in Sachsen ummünzen, darin besteht die aktuelle Aufgabe. Der Freistaat
kann unterstützen, indem er mit einer Netzwerkinfrastruktur die Plattform schafft, auf der sich Unternehmen
wie Forschungseinrichtungen systematisch verknüpfen und
Symbiosen bilden können. Kooperationen innerhalb der
Wertschöpfungskette und mit Unternehmen anderer Branchen sind gefragter denn je.
n

Předmluva

Průmyslový výzkum mění
inovace v zisk
Simone Hartmann, předsedkyně Saského zemského spolku Německé
hospodářské rady

Výzkumný atlas je velmi přínosná příručka, díky
které získáte přehled o excelentních výsledcích
neziskových institutů a podniků, zabývajících se
intenzivním výzkumem, z oblasti saského průmyslového výzkumu. Je pro mě proto velkou ctí a zároveň radostí, že mohu na tomto exponovaném místě
ocenit především zásluhy výzkumných zařízení.

Výkonnosti průmyslového výzkumu bychom si měli velmi
cenit, zvláště pokud zvážíme, že tyto instituty a privátní
podniky nedostávají žádné základní finanční prostředky.
Jsou financovány výhradně z vlastních zdrojů, které získávají realizací konkrétních výzkumných projektů pro partnerské podniky. Za to jim náleží vysoké uznání a největší
ocenění.

Vizionářské vedoucí osobnosti s excelentními odbornými,
jakož i sociálními, kompetencemi a jejich velmi motivované vědecké týmy svou prací dosáhly dobré pověsti pro svá
vědecká zařízení, která sahá daleko za hranice Saska a
Německa a získává mezinárodní ohlas. Pro oblast výzkumu a hospodářství Svobodného státu Sasko jsou tak renomovaným přínosem.

Průmyslový výzkum jako takový – ať podnik nebo neziskový
institut – je ovlivňován středně velkými podniky a čerpá
svou sílu k výkonům právě z ctností středně velkých podniků se štíhlými strukturami, bezprostředním vedením, rychlým a pragmatickým rozhodováním. Ve fázi zakládání a
nového začátku před cca 20ti lety to byly především velmi
angažované osobnosti plné entusiasmu, které nešetřily snahou a podstupovaly vysoké riziko a které se zasadily se o
to, aby se vedle státních vysokých škol etablovaly také
mimouniverzitní zařízení aplikovaného výzkumu s náročnou personální i finanční strukturou.

Průmyslový výzkum vyvíjí nadodvětvové inovace produktů
a procesů pro středně velké průmyslové podniky, jakož i
mezinárodní koncerny. Na základě bezprostředního propojení s praxí je úzce spjat s potřebami zákazníků. Výzkum
a průmyslový vývoj je prováděn s ohledem na konečného
uživatele. Průmyslový výzkum je kreativní součást procesu
vytváření hmotných hodnot, která neustále sleduje nejnovější vývojové trendy aplikací a ověřuje šance tvorby hodnot prostřednictvím určité produkce.
Pro inovující středně velké podniky usilující o rozvoj představují tato výzkumná zařízení jejich předurčeného partnera k vytváření hmotných hodnot. Ne každý výzkum má
měřitelné výsledky. Průmyslový výzkum však mění inovace v zisk, jak s ohledem na zvýšení obratu u partnerských
zařízení, tak ve smyslu získávání vysoce kvalifikovaných
odborných pracovních sil pro Sasko. Tam, kde je to možné,
by měly být hodnoceny výsledky výzkumu, aby tak bylo
podpořeno úsilí o aplikovaný výzkum. Dle studií Spolkového ministerstva hospodářství a technologií zhodnocuje
průmyslový výzkum tvorbu hodnot desetinásobně: Z jednoho investovaného eura vzniká po realizaci deset!

Dnes může každý institut, každý podnik zaměřený na výzkum, vyprávět svou vlastní historii o dosažení úspěchu. U
čtenářů vznikne působivý ucelený obraz o znamenité síle
výzkumu.
Vize saské hospodářské politiky, že ze středně velkých
podniků vznikne v Sasku struktura koncernů, je s pomocí
průmyslového výzkumu velmi dobře realizovatelná.

Wirtschaftsrat Deutschland –
Landesverband Sachsen
Der Landesverband Sachsen zählt
rund 350 Mitglieder, die in vier
Sektionen Politik auf allen Ebenen
mitgestalten: Hochkarätige Tagungen mit Ministerpräsident, Staatsministern, Abgeordneten auf EU-,
Bundes-, Landes- und kommunaler
Ebene sowie Spitzenkräften aus
Wirtschaft und Verwaltung stehen
regelmäßig auf der Agenda.
Mit Diskussionsrunden und Leuchtturmveranstaltungen wie dem
Wirtschaftstag am 4. September
2012 in Leipzig sensibilisiert der
Landesverband für wichtige politische Weichenstellungen.

Německá hospodářská rada –
Saský zemský spolek
Saský zemský spolek má cca 350
členů, kteří ve čtyřech sekcích spoluutváří politiku na všech úrovních:
každodenní agendu tvoří jednání s
ministerským předsedou, ministry a
poslanci na úrovni EU, spolku, země
a komunální úrovni, jakož i se špičkovými pracovníky z oblasti hospodářství a správy. Diskusními fóry a
pořádáním osvětových akcí, jakou
byl například Hospodářský den
4. září 2012 v Lipsku, upozorňuje
zemský spolek na směrodatná
politická rozhodnutí.

Aktuálním úkolem je zhodnocení výsledků výzkumu při
tvorbě hodnot. Svobodný stát může dosažení tohoto cíle
podpořit tím, že pomocí síťové infrastruktury vytvoří platformu, na jejímž základě se podniky a výzkumná zařízení
budou moci systematicky propojovat a tvořit symbiosy.
Kooperace v procesu vytváření hmotných hodnot a spolupráce s podniky z různých odvětví je žádoucí více, než
kdykoliv předtím.
n
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Vorwort

Industrieforschung über den
Tellerrand hinweg
von Uni.-Prof. (i.R.) Dr. Dr.-Ing. Siegfried Wirth, Fabrikplanung, Fabrikbetrieb,
Logistik

besserten und neuen Geschäftsfeldern erschlossen werden?
Wie können sich Einzelunternehmen mit ihren Kompetenzen und Leistungseinheiten vernetzen und sich in einem
regionalen Unternehmensverbund (-cluster) dem globalen
Wettbewerb erfolgreich stellen?

Uni.-Prof. (i.R.) Dr. Dr.-Ing. Siegfried
Wirth, Fabrikplanung, Fabrikbetrieb,
Logistik
Univerzitní profesor Uni.-Prof. (i.R.)
Dr. Dr.-Ing. Siegfried Wirth, plánování
továren, tovární provoz, logistika

Wissenschaft, Wirtschaft und Politik haben ein gemeinsames
Ziel: die Verbesserung des Wohlstandes und den Menschen
zu dienen. Die Wirtschaft unterliegt, vom Markt getrieben,
permanenter technologischer, ökonomischer, ökologischer
und sozialer Veränderungen. Veränderungstreiber sind Forschung und Entwicklung, die wettbewerbsfähige und wettbewerbsbestimmende Innovation hervorbringen. Innovationen werden durch kreative Menschen in Wissenschaft,
Produktion und Dienstleistung erbracht. Die Fabrik wird
zum Ort innovativer, kreativer und ressourceneffizienter
Wertschöpfung von industriellen Gütern mittels Produktion
und Dienstleistung. In diesem Sinne entwickelt die Industrieforschung Produkt- und Prozessinnovationen für den
Mittelstand, der der Innovator der deutschen Wirtschaft ist.
Für diesen Mittelstand sind Forschungseinrichtungen prädestinierte Partner von Unternehmen, Universitäten und
Hochschulen, die konkrete Technologien und Wertschöpfungsketten für die Praxis erforschen und einführen.
Weiterentwicklung zur ressourceneffizienten
Produktion und Dienstleistung
Das Gebot wirtschaftlicher Vernunft und anhaltender Wettbewerbsfähigkeit ist für jedes (Produktions-)Unternehmen
die schrittweise Weiterentwicklung hin zur ressourceneffizienten Produktion und Dienstleistung. Unternehmer stehen fast täglich vor der Beantwortung folgender Fragen:
Mit welchen Produkten und vernetzten Wertschöpfungsketten soll das Unternehmen seine Zukunft gestalten? Wie
können durch zielgerichtete Umsetzung von FuE-Ergebnissen wirtschaftlich neue Technologien und Produkte mit ver-
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Entwicklung verbesserter und neuer
technologischer Verfahren
Besondere Herausforderungen für die Unternehmen sind
die Entwicklung verbesserter und neuer technologischer
Verfahren für Produkte und Maschinen aus leichtbauenden
Werkstoffen, die Einführung material- und energiesparender Produktionstechniken, Recyclingkreisläufen zur verbesserten Nutzung von Sekundärrohstoffen sowie Veränderung von Unternehmenskonzepten durch moderne
Logistik- und IuK-Technologien.
Forschungsunternehmen, die sich selbst
finanzieren
In den letzten 20 Jahren haben sich mittelständische Forschungsunternehmen etabliert, die sich mittels hervorragender Leistungen selbst finanzierten. Dies ist das Ergebnis hervorragender Führungspersönlichkeiten und von Teams
mit hoher konstruktiver und technologischer Kreativität und
sozialer Kompetenz.
Sie haben sich über den Freistaat Sachsen hinaus bundesweit etabliert und sich branchenübergreifend hohe Anerkennung und Verdienste erworben.

Forschung und Wirtschaft vernetzten sich immer
mehr miteinander
Da in der Forschung und Wirtschaft mehr denn je alles
miteinander vernetzt sein wird, schließt sich der Kreis. Von
kleinen Forschungsgruppen, die zuerst Kooperationsbeziehungen in der Region knüpften hin zu anerkannten mittelständischen Forschungsinstituten, die kundenspezifisch
Wertschöpfungsnetze für Produkt- und Prozessinnovationen erforschen, entwickeln und praxiswirksam umsetzen.
Eine wahre Erfolgsgeschichte für unser Land!

n

Za obzorem průmyslového výzkumu
Uni.-Prof. (i.R.) Dr. Dr.-Ing. Siegfried Wirth, plánování továren, tovární provoz, logistika
Předmluva

Věda, hospodářství a politika mají společný cíl: zajištění blahobytu a služba lidem. Hospodářství podléhá trhem poháněným permanentním technologickým, ekonomickým, ekologickým a sociálním změnám. Motorem těchto změn je
výzkum a vývoj, který přináší konkurenceschopné a konkurenci-utvářející inovace. Inovace vytvářejí kreativní lidé z
oblasti vědy, produkce a služeb. Továrna se stává místem
inovačního a kreativního procesu, efektivně využívajícího
zdrojů, k vytváření hodnot pomocí produkce a služeb. V
tomto smyslu vyvíjí průmyslový výzkum produktové a procesní inovace pro středně velké podniky, které jsou inovátory německého hospodářství.
Výzkumná zařízení jsou predestinovaným partnerem podniků, univerzit a vysokých škol, které se věnují výzkumu
nebo zavádějí do praxe konkrétní technologie a procesy
tvorby hmotných hodnot pomocí určité produkce.
Další vývoj služeb a produkce efektivně
využívající zdroje
Podstatou dobrých podnikatelských schopností a trvalé konkurenceschopnosti je v každém (výrobní) podniku neustálý rozvoj efektivní produkce a služeb. Podniky se téměř každý
den zabývají řešením následujících otázek: Na jakých produktech a produkčních procesech by měl podnik založit
svou budoucnost? Jak mohou být cíleně využity výsledky
výzkumu a vývoje za účelem dosažení zisku a rozvíjeny nové
technologie a produkty s vylepšenými a novými oblastmi
podnikání? Jak se mohou jednotliví podnikatelé se svými
kompetencemi spojit a pomocí regionálního spolku podniků úspěšně čelit globální konkurenci?
Vývoj lepších a nových technologických postupů
Zvláštní výzvou je pro podniky vývoj vylepšených a nových
technologických postupů pro produkty a stroje z odlehčených materiálů, zavedení technologií produkce, které šetří
materiál a energii, recyklační postupy k efektivnějšímu využívání sekundárních surovin, jakož i změna podnikatelských
konceptů pomocí moderních logistických, informačních a
komunikačních technologií.

Výzkumné podniky s financováním z vlastních
zdrojů
Za posledních 20 let se etablovaly středně velké výzkumné
podniky, které se díky svým vynikajícím výsledkům financují z vlastních zdrojů. To je výsledkem skvělých vedoucích
pracovníků a týmů s velkou konstrukční a technologickou
kreativitou a sociální kompetencí.

In den letzten 20 Jahren haben sich
mittelständische Forschungsunternehmen etabliert, die sich mittels hervorragender Leistungen selbst finanzierten.
Za posledních 20 let se etablovaly
středně velké výzkumné podniky, které
se díky svým vynikajícím výsledkům
financují z vlastních zdrojů.
Foto: Wolfgang Schmidt

Tyto výzkumné podniky se etablovaly na území celého
Německa i za hranicemi Svobodného státu Sasko a získaly
vysoké uznání a zásluhy v různých odvětvích.
Výzkum a hospodářství se stále více prolínají
Vzhledem k tomu, že ve výzkumu a hospodářství bude vše
propojeno více než kdy jindy, kruh se uzavírá. Od malých
výzkumných skupin, které nejdříve navazují spolupráci v
regionu, až po uznávané výzkumné instituty spadající do
oblasti středně velkých podniků, které zkoumají, vyvíjí a aplikují produktové a procesní inovace zaměřené na zákazníka v praxi.
Pravdivý příběh o dosažení úspěchu naší země!

n
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Für öffentliche Grundfinanzierung
Interview

Interview mit Bodo Finger, Präsident der Vereinigung der sächsischen Wirtschaft
(VSW)

VSW-Präsident Bodo Finger im
WJ-Interview.
VSW-předseda Bodo Finger v interview
pro WJ.

Wirtschaftsjournal: Euro-Schuldenkrise, schwer kalkulierbare Preisentwicklungen bei Energie und Rohstoffen – dies sind nur zwei Faktoren, die derzeit
zu starken Verunsicherungen auf den Märkten führen. Immer kürzere und heftigere Konjunkturzyklen
sind die Folge. Wie können gerade mittelständische
Unternehmen in einem Umfeld unsicherer Märkte
dem Auf und Ab trotzen und durch mutiges, agiles
Handeln dauerhaft erfolgreich sein?
Bodo Finger: Die aktuellen Unsicherheiten haben die
Unternehmen ja nicht selbst verursacht. Daher fordere ich
zunächst eine Politik in Europa, die durch eine konsequente Haushaltskonsolidierung und eine verlässliche Energiepolitik die richtigen Rahmenbedingungen setzt. Um langfristig erfolgreich zu sein, müssen sich unsere Unternehmen
aber ungeachtet der aktuellen Unsicherheiten an bestehenden Trends orientieren und die sich ergebenden Chancen erkennen und nutzen. Hierfür sind wiederum eigene
Produkte und Systemlösungen – verbunden mit dem Anspruch,
technisch an der Spitze zu sein – entscheidend. Dies erfordert Innovationen sowie kontinuierliche Konstruktions- und
Entwicklungsleistungen und stellt vor allem die kleinen und
mittelständischen Unternehmen (KMU) vor eine enorme
Herausforderung.
WJ: Welche Möglichkeiten gibt es – insbesondere
für KMU – Wissenschaft und Wirtschaft stärker zu
verzahnen, um innovative und marktfähige Produkte
erzeugen zu können?
Bodo Finger: Angesichts der Größenstruktur der sächsischen Wirtschaft ist interne Forschung und Entwicklung
(FuE) in vielen Betrieben nur schwer realisierbar. Die KMU
sind schlichtweg zu klein und haben keine eigene Forschungsabteilung beziehungsweise Kapazitäten. Gleichzeitig verfügt Sachsen über eine breite technische Hochschul- und Forschungslandschaft mit einer guten Infrastruktur,
modernen Ausrüstungen und qualifizierten Forschern. Beide
Seiten müssen wir zusammenbringen. Gerade vielen kleinen und mittleren Unternehmen können Partnerschaften
mit einer Hochschule oder Forschungseinrichtung überhaupt
erst einmal den Zugriff auf diese FuE-Ressourcen ermöglichen.
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WJ: Wie kann der Austausch zwischen Wirtschaft
und Forschung gefördert werden?
Bodo Finger: Mit der Innovationsstrategie des sächsischen Wirtschaftsministeriums und der Enquete-Kommission im Sächsischen Landtag werden richtigerweise aktuell
strategische Leitlinien für die zukünftige sächsische Technologiepolitik diskutiert. Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der sächsischen Betriebe zu steigern, um so die Entwicklung eines breiten, leistungsfähigen Mittelstandes zu
forcieren. Dies verlangt zum einen eine Innovationsförderung, die mittelstandsorientiert und technologieoffen ausgestaltet ist. Außerdem sollten u. a. diejenigen Hochschulen und vom Freistaat grundfinanzierten Einrichtungen der
Forschungsgesellschaften höhere Zuschüsse erhalten, die
nachweislich überdurchschnittlich stark mit sächsischen
Betrieben zusammenarbeiten (local-content-Klausel). Mit
den richtigen Anreizstrukturen – davon bin ich überzeugt
– kann die Zusammenarbeit weiter verbessert werden.
WJ: Externe Industrieforschungseinrichtungen sind
eine der wesentlichen Voraussetzungen für die industrielle Weiterentwicklung der sächsischen Wirtschaft.
Wird die Industrieforschung ihrer Rolle in Sachsen
schon gerecht?
Bodo Finger: Angesichts von Globalisierung und kürzeren Innovationszyklen geht nichts an einer Stärkung der
Innovationskraft in den sächsischen Unternehmen vorbei.
Innovationen ermöglichen den Zutritt zu neuen Märkten,
sichern die internationale Wettbewerbsfähigkeit und erhöhen die Chance, auch schwierigeren konjunkturellen Phasen zu entgegnen.
Die externen Industrieforschungseinrichtungen sind ein
Baustein, um über Kooperationen die Innovationskraft der
sächsischen Unternehmen zu stärken. Diese Einrichtungen
sind – nicht zuletzt durch das Fehlen einer öffentlichen
Grundfinanzierung – in ihren Strukturen an die Bedürfnisse
der mittelständischen Wirtschaft angepasst. Daher kann
man gerade hier einige erfolgreiche Beispiele für gelungene Innovationsvorhaben mit sächsischen Unternehmen
beobachten. Ich hoffe, dass diese positive Tendenz in den
nächsten Jahren weiter an Breite gewinnt.
Gespräch: Wolfgang Baltzer
n

Pro financování z veřejných prostředků
Interview s Bodo Fingerem, předsedou Sdružení saského hospodářství (VSW)
Interview

Wirtschaftsjournal: Dluhová krize v eurozóně, těžko
odhadnutelný vývoj cen energie a surovin – to jsou
pouze dva z faktorů, které v současné době vedou
k nejistotám na trhu. Důsledkem jsou stále kratší a
prudší cykly konjunktury. Jak mohou právě středně
velké podniky v prostředí nestálých trhů vzdorovat
těmto výkyvům a být díky odvážnému agilnímu jednání trvale úspěšné?
Bodo Finger: Aktuální nejistoty přece nezpůsobily podniky samy. Proto jsem vyžadoval v první řadě takovou evropskou politiku, která nastaví ty správné rámcové podmínky
prostřednictvím konsekventní konsolidace rozpočtu a spolehlivé energetické politiky. Aby podniky mohly být dlouhodobě úspěšné, musí se orientovat dle stávajících trendů
nezávisle na aktuálních nejistotách a rozpoznat a využít
nastalé šance. Zde jsou naproti tomu rozhodující vlastní
produkty a systémová řešení, odpovídající požadavkům technické špičky. To vyžaduje inovace, ale i neustálé konstrukční a vývojové pokroky a představuje především pro malé a
středně velké podniky (MSP) enormní výzvu.
WJ: Jaké jsou možnosti– především pro MSP – silnějšího propojení vědy a hospodářství, které by
vedly k výrobě inovativní produktů, schopných obstát
na trhu?
Bodo Finger: Vzhledem k velikostní struktuře saského
hospodářství je interní výzkum a vývoj v mnoha podnicích
pouze těžko realizovatelný. MSP jsou jednoduše příliš malé
a nemají vlastní výzkumná oddělení, popřípadě kapacity.
Zároveň disponuje Sasko rozsáhlým technickým vysokoškolským a výzkumným prostředím s dobrou infrastrukturou,
moderní výbavou a kvalifikovanými výzkumnými pracovníky. Obě strany musíme svést dohromady. Právě mnoha
malým a středně velkým podnikům může partnerství s vysokou školou nebo výzkumným zařízením umožnit prvotní přístup k těmto zdrojům výzkumu a vývoje.

WJ: Jak lze podpořit výměnu mezi hospodářstvím a
výzkumem?
Bodo Finger: Ve strategii o inovacích Saského státního
ministerstva hospodářství a znalecké komisy Saského zemského sněmu se v současné době diskutuje o strategických
směrnicích budoucí saské politiky pro techniku.
Cílem je zvýšit konkurenceschopnost saských podniků a
podpořit tak vytvoření širokého a výkonného spektra středně velkých podniků. To vyžaduje podporu inovací zaměřenou na středně velké podniky, otevřenou novým technologiím. Kromě toho by měly m.j. ty vysoké školy a jiná
zařízení výzkumných společností, jejichž základní kapitál
financuje stát a které spolupracují se saskými podniky
(local-content-Klausel), obdržet vyšší příspěvky. Pomocí
správné motivační struktury – o tom jsem přesvědčen –
je možné spolupráci zlepšit.
WJ: Externí zařízení průmyslového výzkumu jsou
jednou ze základních předpokladů pro další průmyslový rozvoj saského hospodářství. Plní průmyslový výzkum v Sasku svou roli?
Bodo Finger: Vzhledem ke globalizaci a kratším inovačním cyklům neunikne saským podnikům žádné posílení
inovační síly. Inovace umožňují přístup na nové trhy, zajišťují internacionální konkurenceschopnost a zvyšují šanci
uniknout i vážnějším konjunkturálním fázím.
Externí zařízení průmyslového výzkumu pomáhají formou
kooperace posílit inovační sílu saských podniků. Tato zařízení – v neposlední řadě v důsledku chybějícího základního financování z veřejných prostředků – přizpůsobila svou
strukturu potřebám středně velkých hospodářských podniků. Proto můžeme právě zde pozorovat úspěšné příklady
inovačních záměrů saských podniků. Doufám, že se tato
pozitivní tendence bude v příštích letech nadále rozvíjet.
Rozhovor: Wolfgang Baltzer

Die VSW
n Die Vereinigung der Sächsischen
Wirtschaft e. V. vertritt als Spitzenorganisation der sächsischen
Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände die Bereiche Bau, Dienstleistung, Handel, Handwerk und
Industrie.
n Sie arbeitet als Landesvertretung der Bundesvereinigung
Deutscher Arbeitgeberverbände
e. V. (BDA) und des Bundesverbandes der Deutschen Industrie
e. V. (BDI).
n Die VSW wurde 1998 gegründet
und setzt sich durch seine Mitglieder für die Interessen von
250.000 Beschäftigten ein.
n Präsident ist Bodo Finger,
Geschäftsführender Gesellschafter Chemnitzer Zahnradfabrik
GmbH & Co. KG
Sdružení saského hospodářství/
Vereinigung der sächsischen
Wirtschaft (VSW)
n Z pozice vedoucí organizace
saských zaměstnavatelských a
hospodářských svazů zastupuje
oblasti služeb, obchodu, řemesla
a průmyslu
n VSW je zemské zastoupení
Spolkového sdružení německých
zaměstnavatelských svazů
(Bundesvereinigung Deutscher
Arbeitgeberverbände e. V.) a
Spolkového svazu německého
průmyslu (Bundesverband der
Deutschen Industrie e.V.)
n Předsedou je Bodo Finger,
společník a jednatel společnosti
Chemnitzer Zahnradfabrik GmbH
& Co. KG

n
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Forschungseinrichtungen | Forschungsintensive
Unternehmen | Unterstützende Einrichtungen
Výzkumná zařízení | Podniky s intenzivním
výzkumem | Podpůrné instituce

BECKMANN-INSTITUT für Technologieentwicklung e. V.
Turleyring 15 | D-09376 Oelsnitz/Erzgeb.
Telefon: +49 37298 314-400 | Telefax: +49 37298 314-401
info-bte@beckmann-institut.de | www.beckmann-institut.de

18-19

Beldrive Engineering GmbH
Annaberger Straße 240 | D-09125 Chemnitz
Telefon: +49 371 5347-329 | Telefax: +49 371 5347-349
www.beldrive.com

50-51

¸

¸

Cetex Institut für Textil- und Verarbeitungsmaschinen
gemeinnützige GmbH
Altchemnitzer Straße 11 | D-09120 Chemnitz
Telefon: +49 371 5277-0 | Telefax: +49 371 5277-100
heinrich@cetex.de | www.cetex.de

20-21

¸

¸

CeWOTec gGmbH
Lassallestraße 14 | D-09117 Chemnitz
Telefon: +49 371 27104-26 | Telefax: +49 371 27104-28
info@cewotec.de | www.cewotec.de

22-23

DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH
Karl-Heine-Straße 109/111 | D-04229 Leipzig
Telefon: +49 341 24571-11 | Telefax: +49 341 24571-36
info@dbi-gut.de | www.dbi-gut.de

52-53

¸

¸

¸

DBI - Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg
Halsbrücker Straße 34 | D-09599 Freiberg
Telefon: +49 3731 4195-310 | Telefax: +49 3731 4195-319
info@dbi-gti.de | www.dbi-gti.de

52-53

¸

¸

¸

DGFZ – Dresdner Grundwasserforschungszentrum
Meraner Straße 10 | D-01217 Dresden
Telefon: +49 351 40506-70 | Telefax: +49 351 40506-79
info@dgfz.de | www.dgfz.de

17

¸

¸

EBF Dresden GmbH
Clara-Zetkin-Straße 31 | D-01159 Dresden
Telefon: +49 351 42291-0 | Telefax: +49 351 42291-19
info@ebf-dresden.de | www.ebf-dresden.de

54-55

¸

Elektrische Automatisierungs- und Antriebstechnik
EAAT GmbH Chemnitz
Annaberger Straße 231 | D-09120 Chemnitz
Telefon: +49 371 5301911 | Telefax: +49 371 5301913
eaatgmbh@t-online.de | www.eaat.de

56-57

¸

Forschungsinstitut für Leder und Kunststoffbahnen (FILK)
gGmbH
Meißner Ring 1-5 | D-09599 Freiberg
Telefon: +49 3731 366-0 | Telefax: +49 3731 366-130
mailbox@filkfreiberg.de | www.filkfreiberg.de

24-25

ICM – Institut Chemnitzer Maschinen- und Anlagenbau e. V.
Otto-Schmerbach-Straße 19 | D-09117 Chemnitz
Telefon: +49 371 27836-101 | Telefax: +49 371 27836-104
info@icm-chemnitz.de | www.icm-chemnitz.de

26-27

IHK Chemnitz
Straße der Nationen 25 | D-09111 Chemnitz
Telefon: +49 371 6900-1231 | Telefax: +49 371 6900-19 1231
klose@chemnitz.ihk.de | www.chemnitz.ihk24.de

70-71
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Poradenské služby a zprostředkování spolupráce
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IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH
Wilhelmine-Reichard-Ring 4 | D-01109 Dresden
Telefon: +49 351 8837-0 | Telefax: +49 351 8837-6312
ima@ima-dresden.de | www.ima-dresden.de

58-59

IMM Gruppe
Leipziger Straße 32 | D-09648 Mittweida
Telefon: +49 3727 6205-0 | Telefax: +49 3727 6205-220
info@imm-gruppe.de | www.imm-gruppe.de

60-61

Industrie- und Handelskammer Dresden
Langer Weg 4 | D-01239 Dresden
Telefon: +49 351 2802-127 | Telefax: +49 351 2802-7127
baumann.peter@dresden.ihk.de | www.dresden.ihk.de

70-71

Beratungsleistungen und Kooperationsvermittlungen
Poradenské služby a zprostředkování spolupráce

Industrie- und Handelskammer zu Leipzig
Goerdelerring 5 | D-04109 Leipzig
Telefon: +49 341 1267-1273 | Telefax: +49 341 1267-1423
mueller@leipzig.ihk.de | www.leipzig.ihk.de

70-71

Beratungsleistungen und Kooperationsvermittlungen
Poradenské služby a zprostředkování spolupráce

Institut für Holztechnologie Dresden gemeinnützige GmbH
Zellescher Weg 24 | D-01217 Dresden
Telefon: +49 351 4662-0 | Telefax: +49 351 4662-211
info@ihd-dresden.de | www.ihd-dresden.de

28-29

Institut für Korrosionsschutz Dresden GmbH
Gostritzer Straße 65 | D-01217 Dresden
Telefon: +49 351 8717100 | Telefax: +49 351 8717150
info@iks-dresden.de | www.iks-dresden.de

30-31

Institut für Luft- und Kältetechnik gGmbH
Bertolt-Brecht-Allee 20 | D-01309 Dresden
Telefon: +49 351 4081-520 | Telefax: +49 351 4081-525
info@ilkdresden.de | www.ilkdresden.de

32-33

Institut für Mechatronik e. V.
Reichenhainer Straße 88 | D-09126 Chemnitz
Telefon: +49 371 531-19690 | Telefax: +49 371 531-19699
ifm@ifm-chemnitz.de | www.ifm-chemnitz.de

34-35

¸

Institut für Nichtklassische Chemie e. V.
an der Universität Leipzig
Permoserstrasse 15 | D-04318 Leipzig
Telefon: +49 341 235-2214 | Telefax: +49 341 235-2701
office@inc.uni-leipzig.de | http://www.uni-leipzig.de/inc/

36-37

¸

ITW e. V. Chemnitz – Institut für innovative Technologien
Neefestraße 88 | D-09116 Chemnitz
Telefon: +49 371 38252-0 | Telefax: +49 371 38252-10
info@itw-chemnitz.de | www.itw-chemnitz.de

38-39

¸

Kunststoff-Zentrum in Leipzig gGmbH (KuZ)
Erich-Zeigner-Allee 44 | D-04229 Leipzig
Telefon: +49 341 4941-500 | Telefax: +49 341 4941-555
bloss@kuz-leipzig.de | www.kuz-leipzig.de

40-41

¸

LASERVORM GmbH
Südstraße 8 | D-09648 Altmittweida
Telefon: +49 3727 9974-0 | Telefax: +49 3727 9974-10
info@laservorm.com | www.laservorm.com

62-63
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Forschungseinrichtungen | Forschungsintensive
Unternehmen | Unterstützende Einrichtungen
Výzkumná zařízení | Podniky s intenzivním
výzkumem | Podpůrné instituce
LIM Laserinstitut Mittelsachsen GmbH
Technikumplatz 17 | D-09648 Mittweida
Telefon: +49 3727 581401 | Telefax: +49 3727 581496
info@lim-gmbh.com | www.lim-gmbh.com

42-43

¸

¸

NILES-SIMMONS-HEGENSCHEIDT GmbH
Zwickauer Straße 355 | D-09117 Chemnitz
Telefon: +49 371 8020 | Telefax: +49 371 852578
info@niles-simmons.de | www.niles-simmons.de

64-65

¸

¸

Papiertechnische Stiftung
Heßstraße 134 | D-80797 München | Tel.: +49 89 12146-0
Pirnaer Straße 134 | D-01809 Heidenau | Tel.: +49 3529 551-60
info@ptspaper.de | www.ptspaper.de

44-45

¸

¸

Sächsisches Textilforschungsinstitut e. V. (STFI)
Annaberger Straße 240 | D-09125 Chemnitz
Telefon: +49 371 52740 | Telefax: +49 371 5274153
stfi@stfi.de | www.stfi.de

46-47

¸

¸

SC-Kapitalbeteiligungsgesellschaft mbH
Bahnhofstraße 61 | D-09111 Chemnitz
Telefon: +49 371 99-1200 | Telefax: +49 371 99-1209
info@sc-kapital.de | www.sc-kapital.de

16

75

SID – Sächsisches Institut für die Druckindustrie GmbH
Mommsenstraße 2 | D-04329 Leipzig
Telefon: +49 341 25942-0 | Telefax: +49 341 25942-99
info@sidleipzig.de | www.sidleipzig.de

48-49

SITEC Industrietechnologie GmbH
Bornaer Straße 192 | D-09114 Chemnitz
Telefon: +49 371 4708-241 | Telefax: +49 371 4708-240
info@sitec-technology.de | www.sitec-technology.de

66-67

TISORA Sondermaschinen GmbH
Nordstraße 46 | D-09113 Chemnitz
Telefon: +49 371 461140 | Telefax: +49 371 4611447
info@tisora.de | www.tisora.de

68-69

Verband Innovativer Unternehmen e. V. (VIU)
Boxhagener Straße 119 | D-10245 Berlin
Telefon: +49 30 44055020 | Telefax: +49 30 4406297
viu@viunet.de | www.viunet.de

72-73

Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH
Bertolt-Brecht-Allee 22 | D-01309 Dresden
Telefon: +49 351 2138-0 | Telefax: +49 351 2138-399
www.wfs.sachsen.de

2
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Finanzierung von Innovation und Investition
Financování inovací a investice

¸

¸

¸
¸

¸

¸

¸

¸

Interessenvertretung innovativer Mittelstand
Zájmová zastoupení inovujících MSP
Standortwerbung und Investorenakquisition für den Freistaat Sachsen,
Markterschließung für Unternehmen | Propagace lokality a akvizice
investorů pro Svobodný stát Sasko, otevírání trhu

¸

Výzkumné instituce

„Überall dort, wo die Wissenschaft neue Erkenntnisse gewinnt,
schafft sie grundsätzlich neue Macht.“
„Všude tam, kde získává věda nové poznatky, získává v zásadě novou moc.“
Carl Friedrich von Weizsäcker (1912-2007), deutscher Physiker und Philosoph | Německý fyzik a filozof

„Die große Bekämpferin der Unduldsamkeit ist nicht die Humanität,
sondern die Wissenschaft.“
„Velkou bojovnicí proti netoleranci není humanita, ale věda".
Henry Thomas Buckle (1821-1862), englischer Kulturhistoriker | Anglický kulturní historik

„Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft,
denn in ihr gedenke ich zu leben.“
„Více než minulost mě zajímá budoucnost, neboť v ní zamýšlím žít.“
Albert Einstein (1879-1955), deutsch-amerikanischer Physiker, Philosoph | Německo-americký fyzik, filozof

„Eine Investition in Wissen bringt noch immer die besten Zinsen.“
„Investice do vědomostí stále ještě vynáší nejlepší úroky.“
Benjamin Franklin (1706-1790), nordamerikanischer Politiker, Erfinder, Schriftsteller | severoamerický politik, vynálezce,
spisovatel

Unsere Themen:









Unsere Kapazitäten:
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Forschungseinrichtungen

Von der Idee zum Produkt
Institut fördert Forschung und Entwicklung für mittelständische Wirtschaft

BECKMANN-INSTITUT für
Technologieentwicklung e. V.
Turleyring 15
D-09376 Oelsnitz/ Erzgeb.
Telefon: +49 37298 314-400
Telefax: +49 37298 314-401
info-bte@beckmann-institut.de
www.beckmann-institut.de

Leistungsspektrum
n Forschung und Entwicklung,
Technologietransfer
n Anwendungen generativer
Fertigungstechnologien
n Entwicklungen im Bereich
Gießtechnologie
n plasmaelektrolytische
Oberflächenbehandlung
n Weiterbildung
Spektrum služeb
n Výzkum a vývoj, transfer
technologií
n Aplikace generativní technologie
výroby
n Vývoj v oblasti technologie
odlévání
n Plazma-elektrolytická úprava
povrchů
n Další vzdělávání

Vorstandsvorsitzender, Dr. W. Meyer
Předseda představenstva, Dr. W. Meyer

Gitterstruktur vom Teil eines Unterkiefers.
Mřížková struktura části dolní čelisti.

Kompetenzzentrum für Rapid Prototyping
Der BTE e. V. wirkt als Kompetenzzentrum z. B. auf dem
Gebiet des Rapid Prototyping und trägt zur Weiterentwicklung und Qualifizierung auf diesem sich dynamisch entwickelndem Hochtechnologiegebiet bei. Bearbeitete Projekte beziehen sich auf die Gestaltung der Prozessketten
des Rapid Prototyping und umfassen beispielsweise die
Erweiterung der bislang stark begrenzt verfügbaren Materialpalette, bevorzugt hinsichtlich keramischer oder bioverträglicher Werkstoffe, sowie der erforderlichen peripheren
Techniken. Ein spezielles Ziel des Instituts besteht darin,
Anwendungen von Rapid Prototyping Technologien in der
Medizin und Medizintechnik einzuführen. Dies gelingt auch
durch die regelmäßig durchgeführte Tagung RAPROMED®.
Plasmapolieren als Forschungsschwerpunkt
Ein weiteres Profilierungsgebiet des BTE ist die plasmaelektrolytische Oberflächenbehandlung metallischer Teile;
ein Verfahren, welches in Kooperation mit Unternehmen
und anderen Einrichtungen entwickelt wurde. Das Institut
hat sich sowohl die Weiterentwicklung des Verfahrens als
auch die Erschließung von weiteren Anwendungsbereichen
als Aufgabe gestellt. Die Vorteile dieses Verfahrens liegen
im Abtrag von Mikrorauheiten auf metallischen Bauteilen
bei gleichzeitig kurzer Bearbeitungszeit. Zudem ist das Verfahren sehr umweltfreundlich, da nur niedrig konzentrierte Elektrolytlösungen eingesetzt werden, die zudem nach
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einer Regenerierung wieder verwendet werden können. Die
behandelbare Materialpalette ist dabei sehr groß und reicht
von Edelstählen über Buntmetalle und Titan bis hin zu Aluminium. Die Anwendungsfelder finden sich dabei in klassischen technischen Gebieten, wie Automobil- und Maschinenbau, aber auch in den Bereichen der Medizintechnik,
Lebensmitteltechnik und Schmuckindustrie.
Fachliche Netzwerkarbeit und Weiterbildung im
Fokus
Durch die intensive Mitarbeit in Forschungsvorhaben auf
nationaler und auf EU-Ebene, beispielsweise als Koordinator eines EU-CRAFT Projektes, konnte eine Vielzahl von
Kontakten geknüpft werden. Über die Mitglieder des BTE
bestehen deutschlandweit enge Verbindungen zu wissenschaftlichen Einrichtungen. Darüber hinaus ergeben sich
durch enge Kontakte zu Technologie- und Gründerzentren
günstige Bedingungen für den Technologietransfer.
Durch das Institut werden ebenfalls Weiterbildungsveranstaltungen auf den Gebieten „Rapid Prototyping als Hochtechnologie“ sowie „CAD“ in nachfrageorientiertem Umfang
durchgeführt. Des Weiteren stellt die aktive Mitarbeit bei
der praxisnahen studentischen Ausbildung an den Staatlichen Studienakademien Riesa, Breitenbrunn und Glauchau einen wichtigen Punkt zur regionalen Förderung wissenschaftlichen Nachwuchses dar.
n

Výzkumné instituce

Od nápadu k produktu
Institut podporuje výzkum a vývoj středně velkých podniků

Halbzeuge aus Edelstahl für medizintechnische Anwendungen.
Polotovar z ušlechtilé oceli pro lékařské
přístroje.

Kniekondyle aus CrCoMo links unbehandelt, rechts plasmaelektrolytisch poliert.
Konsul kolenního kloubu z CrCoMo, vlevo neopracovaný, vpravo plazma-elektrolyticky vyleštěný.

Kompetenční centrum pro Rapid Prototyping
Beckmann-Institut für Technologieentwicklung e. V. (BTE
e.V.) působí jako kompetenční centrum např. v oblasti Rapid
Prototyping a přispívá k dalšímu rozvoji a kvalifikovanosti
v dynamicky se rozvíjející oblasti vyspělých technologií. Projekty, na kterých pracuje, se zabývají vytvářením procesních
postupů Rapid Prototyping a zahrnují například rozšíření
doposud silně omezené dostupné palety materiálů, upřednostňující keramické nebo bio materiály, ale i vyžadované
periferní techniky. Speciální cíl institutu spočívá v zavedení technologií Rapid Prototyping do lékařství a lékařské
techniky. To se daří také prostřednictvím pravidelné konference RAPROMED®.
Plazmové leštění předmětem výzkumu
Další oblastí, kterou se BTE profiluje, je plazma-elektrolytická povrchová úprava kovových součástek; tento proces
byl vytvořen v kooperaci s dalšími zařízeními. Institut si stanovil za cíl jak další vývoj tohoto procesu, tak objevení
nových možností jeho využití. Výhodou tohoto procesu je
odstranění mikro-nerovností metalických součástek a krátká doba zpracování. Navíc je tento proces šetrný k životnímu prostředí, protože jsou používány pouze velmi málo koncentrované roztoky elektrolytů, které mohou být navíc po
regeneraci opět použity. Škála materiálů, na které je možné
tento proces aplikovat, je přitom rozsáhlá a sahá od ušlechtilých kovů, přes kovy barevné a titan, až po hliník.

Využívá se v klasických technických oblastech, jako je automobilový průmysl a strojírenství, ale také lékařská, potravinářská technika či výroba šperků.
Odborná spolupráce a další vzdělávání
Prostřednictvím intenzivní spolupráce na výzkumných záměrech na národní a evropské úrovni, například jako koordinátor v rámci projektu EU-CRAFT, bylo navázáno mnoho
kontaktů. Díky členům BTE tak existují v celém Německu
úzké vazby s vědeckými zařízeními. Navíc vedou kontakty s
technologickými a zakladatelskými centry k vytváření výhodných podmínek pro transfer technologií.
Institut pořádá také akce dalšího vzdělávání v oblasti „Rapid
Prototyping“ a „CAD“ dle rozsahu poptávky. Dalším důležitým bodem regionální podpory vědeckého dorostu je aktivní spolupráce v oblasti vzdělávání studentů v praxi se školami Studienakademie Riesa, Breitenbrunn a Glauchau.
n

Modell des Glück-Auf-Turms
Oelsnitz/Erzgeb., gefertigt über
Maskenphotolithographie.
Model rozhledny Glück-Auf-Turm
Oelsnitz v Krušných horách, zhotoven
pomocí fotolitografické masky.
Kurzprofil
Das BECKMANN-INSTITUT für Technologieentwicklung e. V. wurde im
Februar 1998 gegründet und ist
eine gemeinnützige externe Forschungseinrichtung mit dem Ziel,
neue Technologien in Zusammenarbeit mit kleinen und mittleren
Unternehmen zu entwickeln bzw.
weiterzuentwickeln und diese durch
gezielten Technologietransfer zu
verbreiten. Dafür werden sowohl
regionale als auch deutschlandweite und internationale Kontakte
genutzt.
Stručný profil
BECKMANN-INSTITUT für Technologieentwicklung e. V. je neziskové
externí výzkumné zařízení, založené
v únoru 1998 s cílem vyvíjet, popř.
dále vyvíjet, nové technologie ve
spolupráci s malými a středně velkými podniky a cílené šíření těchto
technologií. K tomu jsou využívány
jak regionální, tak celoněmecké a
mezinárodní kontakty.

Výzkumný atlas Sasko 2012
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Forschung für den Textil- und
Verarbeitungsmaschinenbau
Neue Verfahren und Maschinen zur Faserverarbeitung

Cetex Institut für Textil- und
Verarbeitungsmaschinen
gemeinnützige GmbH
an der Technischen Universität
Chemnitz
Altchemnitzer Straße 11
D-09120 Chemnitz
Telefon: +49 371 5277-0
Telefax: +49 371 5277-100
heinrich@cetex.de
www.cetex.de

Leistungsspektrum Forschung
und Entwicklung
n Maschinen für klassische textile
Anwendungen
n Maschinen für Technische
Textilien
n Verarbeitungsmaschinen für
textilverstärkte Anwendungen
n Sondermaschinen
n Mess- und Prüfgeräte
n Antriebs- und Steuerungstechnik
n Softwareentwicklung
n Maschinendynamik und
Maschinenakustik
n Strömungsmechanik
Spektrum služeb:
n Stroje pro klasické textilní
aplikace
n Stroje pro technické textilie
n Zpracovatelské stroje pro
textilem vyztužené aplikace
n Zvláštní obráběcí stroje
n Měřící a kontrolní přístroje
n Pohonová a řídící technika
n Vývoj softwaru
n Dynamika a akustika strojů
n Mechanika proudění

Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Heinrich,
Geschäftsführender Direktor |
Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Heinrich,
výkonný ředitel

Bionisch verstärktes Multiaxialgelege | Bionicky vyztužená víceosá tkanina

Gegründet als zentrale FuE-Einrichtung der Textima im Jahre
1957, hat sich das Cetex Institut seit der Neugründung
1990 für alle Kunden des Textil- und Verarbeitungsmaschinenbaus zu einem Ideengeber und leistungsfähigen Partner für die anwendungsorientierte Forschung entwickelt.
Im Mittelpunkt stehen Verfahrens- und Materialentwicklungen
zu endlosfaserverstärkten Halbzeugen und komplexen
Preformen sowie die Maschinen zu deren Herstellung. Der
Konzeption und der Erprobung großserientauglicher Technologien für den multifunktionalen Leichtbau kommt dabei
zentrale Bedeutung zu. Mit der Etablierung als An-Institut
der Technischen Universität Chemnitz wurden dafür die entscheidenden Weichen gestellt.
An-Institut
Die starke Verzahnung der Erkenntnisse der Grundlagenforschung der TU Chemnitz mit der anwendungsorientierten Forschung des Cetex Institutes liefert wichtige Impulse
für neue Prozesse und Anlagen. Besonders eng ist die
Zusammenarbeit mit der Professur Strukturleichtbau und
Kunststoffverarbeitung (SLK) im Bereich Faser-KunststoffVerbunde in Großserie. Die Kompetenzen der Einrichtungen erlauben Synergieeffekte in Forschung, Lehre und bei
der Entwicklung von maßgeschneiderten Bauteilen gemäß
dem Leitgedanken „Vom Filament zum Hochleistungs bauteil“.
Forschungsschwerpunkte
Verfahren und Maschinen für die Herstellung von
n Natur- und Chemiefasergarnen
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n Textilen Flächengebilden aus Hochleistungsfasern

n Unidirektional und multidirektional faserverstärkten

Mehrschichtverbunden und Strukturen

n Neuartigen thermoplastischen Prepregs: Ce-Preg®
n Bionisch faserverstärkten Strukturen für den

Hochleistungsbereich
n Funktionellen 3D-Textilien mit angepassten
Eigenschaften
n Nähtechnisch verstärkten Composite-Preformen
n Geotextilien
bilden Schwerpunkte im Bereich der anwendungsorientierten Forschung.
Kompetenzen, die sich für unsere Kunden
auszahlen
Unser Mitarbeiterteam verfügt über langjährige Erfahrungen im Textilmaschinenbau und kann auf moderne Technik
für Konstruktion, Musterbau und Testung zurückgreifen.
Spezialisten aus verschiedenen Fachbereichen ermöglichen
die Synergie von konstruktiven, technologischen und Querschnittsbereichen. Forschungsprojekte und Kundenaufträge werden von der Idee über das Konzept bis zum Prototyp oder zur Sondermaschine bearbeitet.
Allianz Textiler Leichtbau (ATL)
Von Cetex wurde gemeinsam mit den An-Instituten STFI
und KVB sowie den Instituten IST und IFK der TU Chemnitz
die Allianz Textiler Leichtbau gegründet. Die ATL arbeitet
mit weiteren universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie über 300 klein- und mittelständischen Unternehmen der Region eng zusammen. n

Výzkumné instituce

Výzkum v oblasti výroby textilních
a zpracovatelských strojů
Nové postupy a stroje na zpracování vláken

Trockenes unidirektionales Gelege | Suchá jednosměrná Faserspreizanlage | Linka na rozšiřování vláken
tkanina

Institut Cetex byl založen jako centrální zařízení pro
výzkum a vývoj společnosti Textima v roce 1957. Od obnovení své činnosti v roce 1990 se v oblasti textilního a
zpracovatelského strojírenství vypracoval v uznávaného
inspirátora a schopného partnera v oblasti aplikovaného
výzkumu.
Hlavním zájmem je vývoj procesů a materiálů pro polotovary s kontinuálními vyztuženými vlákny a komplexní preformy, ale i strojů na jejich výrobu. Centrální význam má
přitom koncepce a testování technologií vhodných pro
velkosériovou výrobu multifunkčních lehkých konstrukcí.
Výhodnou pozici pro dosažení těchto cílů získal institut
přidružením k Technické univerzitě Chemnitz.
Přidružený institut
Výsledkem propojení poznatků základního výzkumu TU
Chemnitz s výzkumem institutu Cetex, který je zaměřen
především na výzkum aplikovaný v praxi, jsou důležité impulsy pro nové procesy a zařízení. Spolupráce je navázána
především s katedrou pro lehké konstrukce a zpracování
plastů v oblasti vláknových kompozit pro velkosériovou výrobu. Kompetence těchto dvou zařízení vytvářejí synergii ve
výzkumu, vzdělávání a vývoji komponentů, upravených na
míru zákazníkovi, v souladu s vedoucí myšlenkou „od nekonečného vlákna k vysoce výkonnému komponentu“.

Abstandsgewirke mit offener Struktur | Distanční
pletenina s otevřenou strukturou

n jednosměrných a vícesměrných vícevrstvých
n
n
n
n
n

vláknových výztuží a struktur
nových termoplastických prepregů: Ce-Preg®
bionických vlákny vyztužených struktur pro vysoce
výkonné aplikace
funkční 3D textilie s přizpůsobenými vlastnostmi
preforem kompozitu vyztužených šicí technikou
geotextílií

Kompetence, které se našim zákazníkům vyplatí
Tým našich spolupracovníků disponuje dlouholetými
zkušenostmi v oblasti textilního strojírenství a má k dispozici moderní technologii pro konstrukce, vzorové stavby a
testování. Specialisté z nejrůznějších oborů umožňují
synergii konstruktivních, technologických a průřezových
odvětví. Výzkumné projekty a požadavky zákazníků jsou
zpracovávány od nápadu, přes koncept, až po prototyp nebo
speciální stroj.

Kurzprofil
Cetex ist das Forschungsinstitut in
Deutschland für neue Technologien
und Maschinen zur Herstellung
textilbasierter Halbzeuge, Funktionskomponenten und Hochleistungsstrukturen. Vom klassischen
Textilmaschinenbau haben sich die
Aktivitäten und Tätigkeitsschwerpunkte zunehmend auf Maschinen
für technische Textilien und nichttextile Anwendungen erweitert.
Stručný profil
Cetex je německý výzkumný institut
zabývající se novými technologiemi
a vývojem strojů na výrobu textilních polotovarů, funkčních komponentů a struktur pro vysoce výkonné
aplikace. Od klasického textilního
strojírenství směřují jeho aktivity a
stěžejní činnosti stále více ke strojům pro výrobu technických textilií
a netextilních aplikací.

Allianz Textiler Leichtbau (ATL)
Cetex založil společnost Allianz Textiler Leichtbau společně s přidruženými instituty STFI a KVB a instituty IST a IFK
Technické univerzity Chemnitz. ATL úzce spolupracuje s dalšími univerzitními i mimouniverzitními výzkumnými zařízeními, ale i s více než 300 malými a středně velkými podniky
v regionu.
n

Stěžejními body v oblasti aplikovaného výzkumu
jsou postupy a stroje pro výrobu:
n přízí z přírodních a chemických vláken
n plošných textilií z vysoce výkonných vláken
Výzkumný atlas Sasko 2012
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Oberflächentechnik mit Tiefgang
CeWOTec gGmbH führt traditionelles Arbeitsgebiet der tribologisch-mechanischen
Oberflächenveredelungstechnik erfolgreich fort

CeWOTec gGmbH
Lassallestraße 14
D-09117 Chemnitz
Telefon: +49 371 27104-26
Telefax: +49 371 27104-28
info@cewotec.de
www.cewotec.de
Leistungsspektrum
n CVD-/PVD-/DLC-Dünnschichten
n Pulverplasma-Auftragschweißen
n MSG-Schweißen
n Vakuumhärten
n Schutzgashärten
n Pulsplasmanitrieren
n Rastermikroskopie
n EDX-Spektroskopie
n GDOS-Spektroskopie
n Tribomechanische
Schichtprüfung
(u.a. Mikrohärte, Dicke,
Adhäsion, Rauheit, Verschleiß)
Spektrum služeb
n Tenké vrstvy CVD/PVD/DLC
n Plazmové navařování (plasma
transferred arc)
n Obloukové svařování elektrodou
v inertním plynu
n Vakuové kalení
n Kalení v atmosféře inertních
plynů
n Plazmová nitridace
n Řádkovací (elektronová)
mikroskopie
n Energeticky disperzní rentgenová spektroskopie (EDX)
n Optická emisní spektroskopie s
doutnavým výbojem (GDOS)
n Tribomechanické testování
vrstev (m.j. mikrotvrdost, hustota, adheze, hrubost, obrus)
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Die CeWOTec gGmbH Chemnitzer Werkstoff- und Oberflächentechnik ist die seit Mai 2003 wirtschaftlich eigenständige und seit Januar 2005 juristisch unabhängige
Nachfolgeeinrichtung des ehemaligen Institutes für Physikalische und Mechanische Technologien (IPMT) Chemnitz
und somit der einstigen Außenstelle der GFE – Gesellschaft
für Fertigungstechnik und Entwicklung e.V. Schmalkalden,
die selbst 1990/92 aus dem einstigen Forschungszentrum
der Werkzeugindustrie hervorging.
Sie hält seit vielen Jahren ihrem traditionellen Arbeitsgebiet, der tribologisch-mechanischen Oberflächenveredlungstechnik, die Treue, verkörpert sowohl eine gemeinnützige Forschungseinrichtung als auch ein industrienahes
Dienstleistungsunternehmen unter einem Dach und realisiert in ihren vier Geschäftsbereichen
n Dünnschichttechnik,
n Auftragschweißtechnik,
n Wärmebehandlung und
n Werkstoffprüfung
ein vielfältiges Arbeits- und Leistungsspektrum, vor allem
in Form von anwendungsorientierter Auftragsforschung und
-entwicklung sowie Beratungs- und Serviceleistungen, wofür
ihr ein breit gefächertes Sortiment an Oberflächenschichten bzw. Veredlungsverfahren zur Verfügung steht.
Die wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Aktivitäten
des Unternehmens konzentrieren sich allgemein auf die Neuund Weiterentwicklung, die Praxisüberführung und Nutzung
moderner Oberflächenbeschichtungs-, Randzonenbehandlungs- und Analysentechniken für die Material-, Energie- oder
Produktionskosten senkende Minimierung von
n Verschleiß,
n Reibung,
n Adhäsion und
n Korrosion
bei Werkzeugen und Komponenten aller Art und für die verschiedensten Einsatzgebiete.

Darüber hinaus bietet sie insbesondere Studenten der
regionalen Hoch- und Fachhochschulen im Rahmen ihrer
Aus- und Weiterbildung regelmäßig die Möglichkeit, im
Unternehmen mehrmonatige Betriebspraktika auf dem
Gebiet der Oberflächentechnik durchzuführen und diesbezügliche Abschlussarbeiten anzufertigen.
Die CeWOTec ist Mitglied
n des Verbandes Innovativer Unternehmen (VIU) e. V.
Berlin sowie
n des Dt. Verbandes für Schweißtechnik und verwandte
Verfahren (DVS) e.V. Düsseldorf
und unterhält auch zu weiteren Forschungsinstitutionen
(z.B. FGW e.V. Remscheid, Fraunhofer IWS Dresden, Fakultät
Maschinenbau der TU Chemnitz, SLV Halle GmbH) Kooperationsbeziehungen im Rahmen gemeinsamer FuE-Aktivitäten.
Zu den gewerblichen Kunden der CeWOTec gehören vor
allem Produzenten und Anwender von Werkzeugen, Verschleißkomponenten und Maschinen vieler Industriezweige, Zulieferer der Fahrzeugindustrie sowie auf dem Gebiet
der Oberflächentechnik tätige Firmen und Institutionen,
sowohl aus der Region Westsachsen/Ostthüringen als zunehmend auch aus dem gesamten Bundesgebiet und vom
eurasischen Kontinent.
Mit ihrer umfangreichen, ausschließlich klein- bis mitteldimensionierten und die wesentlichsten Varianten abdeckenden
Ausstattung an technischen Anlagen und Gerätschaften
verfügt die CeWOTec über eine hohe Fach- und Lösungskompetenz für thematisch komplexere FuE-Projekte und
industrielle Entwicklungsaufträge zu tribologisch-mechanischen Problemen sowie auch für qualitativ hochwertige
und technologisch optimierte Oberflächenbeschichtungen,
Auftragschweißungen und Wärmebehandlungen mengenmäßig begrenzten Umfanges im Lohn.
n

Výzkumné instituce

Technologie povrchových úprav
CeWOTec gGmbH úspěšně rozvíjí tradiční obor tribologicky-mechanické technologie
povrchových úprav

Společnost CeWOTec gGmbH Chemnitzer Werkstoff- und
Oberflächentechnik je od května 2003 hospodářsky nezávislá a od ledna 2005 má právní subjektivitu. Tato společnost je následovníkem bývalého Institutu fyzikálních a
mechanických technologií - Institut für Physikalische und
Mechanische Technologien (IPMT) Chemnitz a tím i někdejší dislokované stanice společnosti GFE – Gesellschaft
für Fertigungstechnik und Entwicklun e.V. Schmalkaden,
která se v roce 1990/92 oddělila od dřívějšího výzkumného centra Forschungszentrum der Werkzeugindustrie.
Již mnoho let je tato společnost věrná tradičnímu oboru
tribologicky-mechanické technologie povrchových úprav.
Pod jednou střechou ztělesňuje jak neziskové výzkumné
zařízení, tak podnik poskytující služby v průmyslu. Ve čtyřech oblastech působnosti,
n tenkovrstvá technologie
n technologie obloukového svařování
n tepelné zpracování
n testování materiálů
realizuje rozmanité spektrum pracovní činnosti a služeb,
především formou aplikovaného výzkumu a vývoje na zakázku, ale i poradenské a servisní služby. Pro svou činnost má
k dispozici rozsáhlý sortiment povrchových vrstev, popř.
zušlechťovacích procesů.
Vědecké a hospodářské aktivity podniku jsou obecně zaměřeny na nový a další vývoj, uvedení do praxe a využívání
moderních technik pro úpravu povrchů, úpravu ostrých hran
a analýzu, za účelem snížení nákladů na materiál, energie
a výrobu, prostřednictvím minimalizace
n opotřebení
n tření
n adheze
n koroze
u nástrojů a komponentů všeho druhu v různých oblastech
využití.

Kromě toho pravidelně využívají především studenti regionálních vysokých a vysokých odborných škol možnost absolvovat v podniku praxi v rámci svého vzdělávání a dalšího
vzdělávání v oblasti technologie povrchových úprav. Studenti zde vypracovávají také své závěrečné vědecké práce
na témata z této oblasti.
Die CeWOTec je členem
n Verband Innovativer Unternehmen (VIU) e. V. Berlin
n Deutsche Verband für Schweißtechnik und verwandte
Verfahren (DVS) e. V. Düsseldorf
a udržuje vztahy a spolupráci v rámci společných aktivit v
oblasti vědy a výzkumu i s dalšími výzkumnými institucemi
(např. FGW e.V. Remscheid, Fraunhofer IWS Dresden, Fakultou strojírenství TU Chemnitz, SLV Halle GmbH).

Kurzprofil
Externes, gemeinnütziges, industrienahes Forschungs-, Entwicklungsund Dienstleistungsunternehmen
für tribologisch-mechanische Oberflächenveredlungstechnik.
Stručný profil
Neziskový podnik zaměřený na průmyslový výzkum, vývoj a poskytování externích služeb v oblasti tribologicky-mechanické úpravy povrchů.

K zákazníkům CeWOTec patří především výrobci a uživatelé nářadí, spotřebních komponentů a strojů pro různá průmyslová odvětví, dodavatelé pro automobilový průmysl, ale
také firmy a instituce činné v oblasti technologie povrchových úprav jak z regionu Západní Sasko/Východní Durynsko, tak stále častěji z celého území Spolkové republiky a
Euroasijského kontinentu.
Díky svému technickému vybavení a přístrojům, pokrývajícím nejdůležitější varianty pro malé a střední dimenze,
disponuje CeWOTec vysokou odbornou způsobilostí a
schopností řešit tématicky komplexní výzkumné a vědecké
projekty a průmyslové zakázky k tribologicky-mechanické
problematice, jakož i kvalitní a technologicky optimalizované potahování povrchů, obloukové svařování a tepelné
zpracování.
n
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Von angewandter Forschung bis
Wissenstransfer
Ältestes deutsches Lederinstitut bietet Fachkompetenz und Hochtechnologie

Institutsdirektor
Prof. Dr. Michael Stoll
Ředitel institutu Prof. Dr.
Michael Stoll

Forschungsinstitut für Leder und
Kunststoffbahnen (FILK) gGmbH
Meißner Ring 1-5
D-09599 Freiberg
Telefon: +49 3731 366-0
Telefax: +49 3731 366-130
mailbox@filkfreiberg.de
www.filkfreiberg.de

Leistungsspektrum
n Angewandte Werkstoffforschung
n Analytische
Methodenentwicklung
n Materialprüfung und
-charakterisierung
n Wissenschaftliche
Begutachtung/Expertisen
n Transfer und Vernetzung von
Wissen
Nabídka služeb
n Aplikovaný výzkum materiálů
n Analytický vývoj metod
n Testování a charakteristika
materiálů
n Vědecké posudky/expertízy
n Transfer a propojování poznatků
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Einst als erste Deutsche Gerberschule (1889) und erste
Deutsche Versuchsanstalt der Lederindustrie (1897) gegründet, ist das Forschungsinstitut für Leder und Kunststoffbahnen (FILK) Freiberg heute eine vielseitige, außeruniversitäre und unabhängige Industrieforschungseinrichtung und
Partner für die unterschiedlichsten Branchen. Neben Unternehmen der Leder-, gerbereichemischen und Kollagen
verarbeitenden Industrie zählen vor allem Hersteller von
flexiblen Kunststoffen, Folien, beschichteten Textilien und
flächenhaften Materialverbunden sowie deren Rohstofflieferanten zu den Partnern des Instituts. Anwendungen für
diese Werkstoffe liegen u. a. im automobilen Interieur, Wohninterieur, Medizintechnik, lebensmitteltechnische und kosmetische Industrie sowie die technischen Applikationen.
Öffentlich geförderte Projekte, kundenorientierte Auftragsforschung und Dienstleistungen haben immer das
Ziel, Wirtschaftspartner, vor allem kleine und mittlere Industrieunternehmen, mit innovativer Forschungsarbeit wirkungsvoll zu unterstützen. Ein multi-disziplinäres Team
aus Chemikern, Biologen, Physikern, Mathematikern und
Ingenieuren verschiedenster Fachrichtungen, das ein hohes
Materialverständnis und technologische Kompetenz in sich
vereint, widmet sich dieser industrienahen und anwendungsgetriebenen Forschung in den unterschiedlichen
Kompetenzbereichen des Instituts.
Die einzigartige Vielfalt der Materialien formt dabei ein
breites Spektrum an Forschungs- und Entwicklungsarbeiten: Kollagen als Rohstoffbasis für Leder aber auch für die
Verarbeitung als Biopolymer und synthetische Kunststoffe
für alle Arten von flexiblen Werkstoffen und Werkstoffverbunden.
Inhaltlich stehen sowohl die Entwicklung von Werkstoffen und Materialien wie Leder, Kunstleder, Kollagen, flexible, flächige Kunststoffe, Kunststoffbahnen, beschichteten Textilien und daraus mögliche Verbundmaterialien, als
auch Verfahren zu deren Herstellung, Veredlung, Beschichtung oder Oberflächenmodifizierung im Fokus. Vor allem

durch die Weiterentwicklung, Optimierung, Modifizierung
und Diversifizierung von Technologien, Verfahren, Werkstoffen, Produkten und Rezepturen können so neue oder
verbesserte Produkteigenschaften erzielt werden.
Ergänzt werden die Forschungsbereiche durch ein umfangreiches Leistungsangebot des akkreditierten Prüflabors.
Neben zahlreichen normierten und standardisierten Prüfungen nach den gängigen Standardisierungsgremien (ISO,
EN, ISO etc.) bietet es auch eine große Palette von Prüfungen gemäß technischer Lieferbedingungen aller wichtigen
europäischen und internationalen Automobilhersteller. Hinzu
kommen Schadens- und Materialversagensanalysen sowie
forschungsbegleitende Spezialuntersuchungen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Entwicklung neuer und Verbesserung bestehender Prüf- und Charakterisierungsmethoden.
Modernste Mess- und Prüftechnik steht für diese vielfältigen Aufgaben zur Verfügung.
Eine weitere Aufgabe liegt im aktiven Transfer von Wissen und Forschungsergebnissen aus den verschiedenen
Kompetenzbereichen in die Industrie. Dabei werden unterschiedlichste Wege und Mittel genutzt. Veröffentlichungen
in Form von wissenschaftlichen Vorträgen und Postern, Artikel in Fachzeitschriften und verschiedenen online-Medien
sind nur ein Mittel.
Das Institut engagiert sich weiterhin in der Sicherung
des Fachkräftenachwuchses mit einer beruflichen Weiterqualifizierung und der Übernahme von Lehrveranstaltungen für die TU Bergakademie Freiberg. Zusätzlich werden
regelmäßig Praktikanten, Diplomanden und Doktoranden
auf dem Weg zu ihren Abschlüssen begleitet. Ein weiterer
wichtiger Kanal für den Wissentransfer sind eigene Reihen
von Seminare und Fachtagungen in den angestammten
Kompetenzfeldern des Instituts. Neben dem wissenschaftlich-fachlichen Austausch bietet das Institut dabei für seine
Partner und Kunden auch eine Plattform, um Kontakte zu
knüpfen und Netzwerke auszubilden.
n

Výzkumné instituce

Od aplikovaného výzkumu k
předávání vědomostí
Nejstarší německý kožedělný institut nabízí odbornou kompetenci a špičkovou technologii

Výzkumný institut Forschungsinstitut für Leder und Kunststoffbahnen (FILK) Freiberg byl založen jako první německá
koželužská škola Deutsche Geberschule (1889) a první německý výzkumný ústav pro koželužský průmysl Deutsche Versuchsanstalt der Lederindustrie (1897). Dnes je mnohostranným, mimouniverzitním a nezávislým zařízením pro
průmyslový výzkum a významný partner pro různé obory.
K partnerům institutu se kromě podniků kožařského, chemického koželužského a kolagen zpracujícího průmyslu řadí
také výrobci flexibilních umělých hmot, fólií, potahovaných
textilií, plošných materiálových kompozit a jejich dodavatelé. Využívány jsou tyto materiály m.j. v interiérech aut,
bytů, v lékařské technice, potravinářském a kosmetickém
průmyslu nebo v technických aplikacích.
Cílem projektů financovaných z veřejných prostředků, ale
i zakázkového výzkumu a služeb, je vždy efektivní podpora hospodářských partnerů, především malých a středních podniků, v jejich výzkumné práci. Multidisciplinární
tým složený z chemiků, biologů, fyziků, matematiků a inženýrů nejrůznějších oborů kumuluje vysokou míru znalosti
materiálů a technologickou kompetenci a věnuje se výzkumu zaměřenému na aplikované užití v průmyslu.
Jedinečná pestrost materiálů přitom formuje široké spektrum výzkumných a vývojových prací: kolagen je základní
surovinou pro kůži, ale také je možné jej zpracovat na biopolymery a syntetické umělé hmoty pro všechny druhy flexibilních a kompozitních materiálů.
Po obsahové stránce stojí v centru zájmu vývoj materiálů
jako kůže, umělá kůže, kolagen, flexibilní a plošné umělé
hmoty, pásy umělých hmot, potažené textilie a kompozitní
materiály, jakož i procesy jejich výroby, zdokonalování, potahování nebo modifikace povrchů. Především díky dalšímu
vývoji, optimalizaci, modifikaci a diverzifikaci technologií,
postupů, materiálů, produktů a receptur, jsou vytvářeny nové
nebo vylepšovány stávající vlastnosti produktů.

Werkstoffe | Technologie | Prüfung | Expertise | Transfer
Materiály | Technologie | Testování | Expertíza | Transfer

žejní oblastí je vývoj nových a zdokonalování stávajících
metod testování a diagnostiky. Pro tyto různorodé činnosti
je laboratoř vybavena nejmodernější měřící a testovací technologií.
Další oblast činnosti spočívá v aktivním přenosu poznatků
a výsledků výzkumu z nejrůznějších oblastí do průmyslu.
K tomu jsou využívány různé cesty a prostředky. Zveřejnění formou vědeckých přednášek, publikování v odborných
časopisech a různá online-média jsou pouze jedny z mnoha
možností.
Institut se angažuje také v podpoře odborných pracovních
sil formou dalšího profesního vzdělávání a vedením přednášek na TU Bergakademie Freiberg. Dále doprovází praktikanty, diplomanty a doktorandy na cestě za ukončeným
vzděláním. Dalším důležitým kanálem pro přenos vědomostí jsou vlastní řady seminářů a odborných konferencí, které
v oblasti působnosti institutu mají již dlouhou a stálou tradici. Kromě vědomostní a odborné výměny informací poskytuje institut svým partnerům a zákazníkům také platformu
pro navazování kontaktů a vytváření kooperačních sítí.

Kurzprofil
Als Spezialist für natürliche und
synthetische Polymerwerkstoffe wie
Kollagen, Leder, Kunstleder und
Werkstoffverbunde mit polymeren
Beschichtungen bietet das multidisziplinäre Team um Institutsdirektor
Prof. Dr. Michael Stoll eine praxisnahe, anwendungsgetriebene Forschung und Entwicklung zum
Nutzen der Industrie, vor allem
mittlerer und kleiner Unternehmen.
Stručný profil
Z pozice specialisty na přírodní a
syntetické polymerní materiály, jako
je kolagen, kůže, umělá kůže a
materiálové kompozity s polymerními vrstvami, provádí multidisciplinární tým, vedený ředitelem institutu Prof. Dr. Michaelem Stollem,
výzkum a vývoj zaměřený na praxi
a využití v průmyslu, především pro
malé a střední podniky.

n

Oblast výzkumu doplňuje rozsáhlá nabídka služeb akreditované výzkumné laboratoře. Kromě četných normovaných
a standardních testů dle běžných norem (ISO, EN, atd.) nabízí také velkou škálu testů dle technických předpisů všech
důležitých evropských a mezinárodních výrobců automobilů. Dále provádí analýzu při poškození či selhání materiálu
nebo speciální ověřování doprovázející výzkum. Další stě-
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Vernetzte Forschung und
Entwicklung für den Mittelstand
Branchenübergreifende Innovationsleistungen

ICM – Institut Chemnitzer
Maschinen- und Anlagenbau e. V.
Otto-Schmerbach-Straße 19
D-09117 Chemnitz
Telefon: +49 371 27836-101
Telefax: +49 371 27836-104
info@icm-chemnitz.de
www.icm-chemnitz.de

Leistungsspektrum Forschung
und Entwicklung
n Baugruppen für den Werkzeugund Sondermaschinenbau
n Retrofit und
Maschinenautomation
n Medizintechnik
n Innenhochdruckumformen
n Prüfstands- und
Prototypenentwicklung
n Gummi- und
Kunststoffverarbeitung
n Netzwerk- und
Technologieentwicklung
n Fabrikplanung,
Arbeitsgestaltung
Spektrum služeb výzkumu
a vývoje
n Montážní celky pro výrobu
obráběcích a speciálních strojů
n Retrofit a automatizace strojů
n Lékařská technika
n Vnitřní vysokotlaké tváření
n Vývoj zkušebního zařízení a
prototypů
n Zpracování gumy a plastů
n Vývoj sítí a technologií
n Tovární plánování, systémové
studie
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Geschäftsführerin Dr.-Ing.
habil. Heidrun Steinbach,
Wissenschaftliche Leitung
Jednatelka Dr.-Ing. habil.
Heidrun Steinbach, vedoucí
vědeckého úseku

Geschäftsführer
Dr.-Ing. Sebastian Ortmann,
Technische Leitung
Jednatel Dr.-Ing. Sebastian
Ortmann, vedoucí technického úseku

Die Bereitstellung von Forschungs- und Entwicklungs kapazitäten stellt vor allem für kleine und mittlere Unternehmen eine Herausforderung dar. Angefangen von der
personellen Voraussetzung bis zur notwendigen Soft- und
Hardware können diese Unternehmen die Ressourcen häufig nicht in vollem Umfang zur Verfügung stellen. Netzwerke
leisten hier einen wichtigen Beitrag.
Das ICM e. V. fungiert in FuE-Netzwerken als Kompetenzträger für Forschungs- und Entwicklungsleistungen im
Bereich des Maschinenbaus. Durch die exzellente Ausstattung sowie die hochqualifizierten Mitarbeiter ist das
Institut in der Lage, die notwendigen Forschungskapazitäten bereit zu stellen.
Die hierbei entwickelten Produkte werden oft unmittelbar
nach Projektabschluss durch die beteiligten Unternehmen
in den Markt eingeführt. Die energieeffiziente Leichtbaupresse, die Rohrendenbearbeitungsmaschine, der Werkzeugwechsler sowie Produkte im Bereich der Elektromobilität sind nur einige Beispiele der Entwicklungsleistung des
ICM e. V. Durch die gute Zusammenarbeit mit Projektträgern auf Bundes- und Landesebene können innovative
Forschungsthemen gemeinsam mit Industriepartnern bearbeitet werden. Das ICM e. V. unterstützt diese Partner mit
wissenschaftlicher Kompetenz sowie Know-how bezüglich
des Projektmanagements in Forschungsverbünden.

Energieeffiziente Leichtbaupresse im Technikum des Instituts
Chemnitzer Maschinen- und Anlagenbau e. V.
Energeticky efektivní lis lehkých konstrukcí v technickém zázemí Institutu Chemnitzer Maschinen- und Anlagebau e. V.

Kompetenzen

n Fertigungsoptimierte Konstruktion und Projektierung
n FEM-Berechnung, Simulation und Optimierung
n Erstellung von physikalisch-mathematischen

Analyseprogrammen und Modellen

n Machbarkeitsstudien

n Ergonomische Auslegung von Maschinen und Anlagen
n Entwicklung von Prototypen
n Elektroprojektierung

n Prüfstandsprojektierung und -betreuung
n Projekt- und Prozessmanagement
n Fachkräfteentwicklung

Ergebnisse

n Fertigungstechnologieintegration durch Nutzung
n
n

n
n

n

anpassungsfähiger Hauptspindelkonzepte
Entwicklung eines universellen und modularen Werkzeug-Kettenmagazins mit Werkzeugwechseleinheit
Entwicklung eines neuartigen Spannsystems für die
zerstörende Prüfung von DIN-Proben an UniversalPrüfmaschinen
Neue Werkzeug- und Maschinenkonzepte im Bereich
Hochdruckumformen
Entwicklung eines Marknagelverriegelungssystems
mit bildschirmgeführter Navigation in
Echtzeitdarstellung
Entwicklung eines Elektrorollers
n

Výzkumné instituce

Výzkum a vývoj pro malé a
střední podniky v kooperační síti
Inovace pro všechna odvětví

Technikum des Instituts Chemnitzer Maschinen- und Anlagenbau e. V. – im Vordergrund das Werkzeugkettenmagazin
Technické centrum Institutu Chemnitzer Maschinen- und
Anlagenbau e. V. – v popředí řetězový zásobník na nářadí

Zajištění kapacit pro výzkum a vývoj představuje především
pro malé a středně velké podniky velkou výzvu. Od personálních předpokladů až po nutný software a hardware nejsou tyto podniky schopny pokrýt potřebné zdroje v plném
rozsahu. Důležitý přínos proto představují kooperační sítě.
ICM e.V. funguje v sítích výzkumu a vývoje jako nositel kompetencí pro služby v oblasti strojírenství. Díky excelentnímu
vybavení, jakož i vysoce kvalifikovaným spolupracovníkům,
je tento institut schopen poskytnout požadované výzkumné kapacity.
Nové produkty jsou bezprostředně po skončení projektu
uvedeny zúčastněnými podniky na trh. Energeticky efektivní lis lehkých konstrukcí, stroj na opracování konců potrubí, výměník nářadí, nebo produkty z oblasti elektromobilů,
to jsou pouze některé z příkladů činnosti ICM e.V. Díky dobré
spolupráci s nositeli projektů na spolkové i zemské úrovni
mohou být společně s průmyslovými partnery zpracovávána různá výzkumná témata. ICM e.V. podporuje tyto partnery svou vědeckou kompetencí, ale i svým know-how v
oblasti projektového managementu.

Mitarbeiter des ICM e. V. am Hauptspindelprüfstand
Spolupracovníci ICM e. V. u kontrolní stanice vřetene

Kompetence

n Konstrukce a projektování pro optimalizaci výroby
n FEM výpočty, simulace a optimalizace

n Vytváření fyzikálně-matematických programů a

modelů pro analýzu

n Studie proveditelnosti

n Ergonomická dimenze strojů a zařízení
n Vývoj prototypů

n Elektronické projektové plánování

n Projektování zkušebních zařízení a jejich provoz
n Projektový a procesní management
n Rozvoj odborných pracovníků

Výsledky

n Integrace technologie výroby využíváním
n
n
n
n
n

přizpůsobivých konceptů vřetene
Vytvoření univerzálního a modulárního řetězového
zásobníku na nářadí s výměníkem nástrojů
Vytvoření nového svěráku pro destruktivní zkoušku
DIN-testů na univerzálních testovacích přístrojích
Nové koncepty nářadí a strojů v oblasti vysokotlakého
tváření
Vývoj systému usazování nitrodřeňových hřebů
pomocí navigace na obrazovce v reálném čase
Vývoj elektrického skútru
n

Spannungsschaubild des Greiferarmes
am Werkzeugwechsler
Zobrazení napětí úchopného ramene na
výměníku nástrojů

Kurzprofil
Das ICM e. V. ist als private und
industrienahe Forschungseinrichtung maßgeblich an realisierten
Innovationsleistungen im Maschinen- und Anlagenbau beteiligt. In
Kooperation mit dem ICM e. V. können kleine und mittelständische
Unternehmen Problemstellungen
gemeinsam aufgreifen und Lösungen erarbeiten. Das ICM e. V. leistet
dabei sowohl als Forschungs- und
Entwicklungspartner als auch im
Rahmen der Projektkoordination
einen wichtigen Beitrag. Hierbei
kommen die Ressourcen und Kompetenzen des Instituts zielführend
zum Einsatz.
Stručný profil
ICM e. V. je privátní výzkumné
zařízení úzce spolupracující s
průmyslovými podniky, které se
značnou měrou podílí na realizaci
inovací ve strojírenství. Ve spolupráci s ICM e. V. mohou malé a střední
podniky uchopit problémy a pracovat na jejich řešení. V tomto procesu
představuje ICM e. V. nejen partnera
pro výzkum a vývoj, ale pomáhá
také s koordinací celého projektu.
Přitom jsou cíleně využívány zdroje
a odborné kompetence institutu.
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Holzforschung mit Expertise
Dresdner Institut als starker Partner für Forschung und Entwicklung

Institut für Holztechnologie
Dresden gemeinnützige GmbH
Zellescher Weg 24
D-01217 Dresden
Telefon: +49 351 4662-0
Telefax: +49 351 4662-211
info@ihd-dresden.de
www.ihd-dresden.de

www.eph-dresden.de

www.mykolabor-dresden.de
Leistungsspektrum
n Werkstoff- und
Produktentwicklung
n Technologieentwicklung für die
Holzver- und -bearbeitung
n Forschung im Bereich Rohstoffverwendung, Holzschutz,
Modifizierung
n Entwicklung von Prüfmethoden
für Produktüberwachung und
Qualitätssicherung
n Grundlagenuntersuchungen in
den traditionellen Bereichen
Holz-Biologie, -Chemie, -Physik
n Zertifizierung von QM-Systemen
Spektrum služeb
n Vývoj materiálů a produktů
n Vývoj technologie pro zpracování a opracování dřeva
n Výzkum v oblasti využívání surovin, ochrany dřeva, modifikace
n Vývoj testovacích metod pro
kontrolu produktů a zajištění
kvality
n Základní výzkum v tradičních
oblastech dřevařské biologie,
chemie a fyziky
n Certifikace systému řízení
jakosti (QM)
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Stammpilzsammlung der wesentlichen holzzerstörenden Pilze
in Europa. | Sbírka nejdůležitějších dřevokazných hub v
Evropě.

Aushärtung von UV-vernetzenden Lacken in einer neuartigen
UV-LED-Anlage. | Vytvrzování laků tvrditelných UV zářením v
nově vyvinutém UV-LED zařízení.

Wirtschaftliches, an Problemlösungen orientiertes Denken, kompetentes und kreatives Handeln, interdisziplinäres und flexibles Arbeiten – das zeichnet das Institut für
Holztechnologie Dresden (IHD) als wirtschaftsnahe Forschungseinrichtung für die europäische Holz verarbeitenden Industrie aus.
Aufbauend auf dem technischen Verständnis und den
wirtschaftlichen Erfordernissen von Kunden und Partnern
werden energie- und materialeffiziente Lösungen für aktuelle technologische Herausforderungen, deren Umsetzung in
Branchentrends und Standards sowie für den Erhalt der Innovationsfähigkeit der europäischen Holzindustrie geschaffen.
Die langjährige Expertise, das technologische Knowhow und das Fachwissen der mehr als 100 Mitarbeiter auf
den Gebieten der Werkstoff- und Produktentwicklungen
sowie deren Kompetenzen in Holzanatomie und -biologie
machen das IHD zu einem professionellen Partner. Zudem
steht das Mykolabor Dresden für die Lösung von Fragestellungen bei der molekularbiologischen Diagnostik Holz
zerstörender Pilze, Schimmelpilze und Dermatophyten zur
Verfügung. Unter den Gesichtspunkten der Funktionalisierung und den strengen Maßgaben der heutzutage notwendigen Energie- und Ressourceneffizienz entwickelt und
optimiert das Institut für seine Kunden Technologien für
neue holzbasierte Werkstoffe.
In den institutseigenen Laboratorien testen und bewerten die Mitarbeiter die Eignung innovativer Oberflächenbeschichtungen vom Auftrag natürlicher Schichten über die
Pulverbeschichtung bis hin zur Digitaldrucktechnik für die
jeweiligen Materialien.
Gemeinsam mit seinen Kunden konzipiert das IHD Produkte, die den höchsten Anforderungen der gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten mit hoher Innen-

raumhygiene entsprechen. Zudem werden die Werkstoffe,
Möbel- und Bauelemente und Konstruktionen für anspruchsvolle, zukunftsweisende Anwendungen nach neuesten
Erkenntnissen der Werkstoffwissenschaften, des konstruktiven Leichtbaus und des Universal Designs entworfen, konstruiert und geprüft. Interessenten können sich zum aktuellen Stand des Wissens der deutschen und europäischen
Holzwirtschaft in der Bibliothek, der Datenbank und der
Fachzeitschrift holztechnologie jederzeit informieren.
Durch Kooperation mit deutschen, europäischen und
auch internationalen Normungsgremien, die von den Experten des Instituts regelmäßig betreut werden, sichert das
Institut die Produkte, das Kow-how und den Marktvorsprung
seiner Kunden.
Mit der Unterstützung des BMWi, des SMWK und des
SMWA sowie durch intensive Kontakte zu allen relevanten
Projektträgern führt das Institut seine Partner bei der Umsetzung von Zukunftsthemen erfolgreich zu geförderten Forschungsprojekten in Sachsen, Deutschland und Europa. Mit
der AiF-Mitgliedschaft des Trägervereins Institut für Holztechnologie Dresden e.V. als Forschungsvereinigung Holztechnologie wird die industrielle Gemeinschaftsforschung
für die deutsche Holzwirtschaft zum Innovationstreiber.
Die technisch verifizierte und rechtlich gesicherte Präsentation der Produkte auf dem internationalen Markt verläuft über die enge Kooperation mit dem Entwicklungs- und
Prüflabor Holztechnologie Dresden (EPH) mit seinen mykologischen, chemischen und physikalischen Laboratorien –
dem als Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle,
Notified Body, Emissionsmessstelle, Stelle für die Prüfung
der Gerätesicherheit und zur gesundheitlichen Bewertung
von Bauprodukten weltweit erfolgreich agierenden Partner.
n

Výzkumné instituce

Expertíza ve výzkumu dřeva
Drážďanský institut je silným partnerem pro výzkum a vývoj

Umgeformter Holzwerkstoff (Stuhlschale) aus Thermoholz-Furnieren.
Tvářený dřevěný materiál (část židle)
termomechanickým dýhováním dřeva.

Systemprüfung von Fußbodenaufbauten. | Systémová kontrola podlahových
konstrukcí.

Ekonomické myšlení zaměřené na řešení problémů, kompetentní a kreativní jednání, interdisciplinární a flexibilní
práce – těmito vlastnostmi se vyznačuje Institut für Holztechnologie Dresden (IHD), výzkumné zařízení pro evropský dřevozpracující průmysl.
Na základě technického pojetí a hospodářských požadavků zákazníků a partnerů jsou vytvářena energeticky
a materiálově efektivní řešení pro aktuální technologické
výzvy a jejich realizaci v průmyslových trendech a standardech, jakož i pro zachování inovační schopnosti evropského dřevozpracujícího průmyslu.
Dlouholetá expertíza, technologické know-how a odborné znalosti více než sta spolupracovníků v oblasti vývoje
materiálů a produktů, ale i jejich kompetence z anatomie
a biologie dřeva, dělají z IHD profesionálního partnera.
IHD navíc disponuje mykologickou laboratoří - Mykolabor
Dresden - pro řešení otázek molekulárně-biologické diagnostiky dřevokazných hub, plísní a dermatofyt. S ohledem na funkcionalizaci a přísné hodnoty v dnešní době
nezbytné energetické a surovinové efektivity, vyvíjí a optimalizuje institut pro své zákazníky technologie určené pro
nové materiály na bázi dřeva.
V laboratořích institutu je testována a vyhodnocována vhodnost úprav inovativních povrchových vrstev – od
nanášení přírodních vrstev, přes práškové lakování, až po
technologii digitálního tisku daných materiálů.
Společně se svými zákazníky koncipuje IHD produkty,
které odpovídají těm nejvyšším nárokům na zdravotní nezávadnost stavebních materiálů s vysokými nároky na hygienu interiéru. Přitom jsou materiály, příslušenství i stavební prvky a konstrukce pro náročné a progresivní aplikace
navrhovány, konstruovány a testovány dle nejnovějších
poznatků z oblasti materiálových věd, lehkých konstrukcí

Hochdruckaufschluss von Holzfaserstoffen im Refiner. | Vysokotlaké rozvlákňování dřevěných vláken v rafinéru.

a univerzálního designu. Zájemci naleznou informace o
aktuálních poznatcích německého a evropského dřevozpracujícího průmyslu v knihovně, databázi a odborném
časopise holztechnologie.
Prostřednictvím kooperace s německými, evropskými,
ale i mezinárodními normalizačními orgány, o které se pravidelně starají odborní experti institutu, zajišťuje institut
svým zákazníkům produkty, know-how a náskok na trhu.
S podporou Spolkového ministerstva hospodářství a
technologie (BMWi), Saského státního ministerstva vědy
a kultury (SMWK) a Saského státního ministerstva hospodářství a práce (SMWA) a prostřednictvím intenzivních
kontaktů se všemi relevantními nositeli projektů, vede
institut své partnery při realizaci progresivních témat úspěšně k podporovaným vědeckým projektům v Sasku, Německu a Evropě.
Díky členství v alianci průmyslového výzkumu Aif (Alliance for Industrial Research) se společný průmyslový
výzkum, pod záštitou výzkumného zařízení Institut für
Holztechnologie Dresden e.V., stal hnací silou inovací v
německém dřevozpracujícím průmyslu.
Technicky ověřená a právně zajištěná prezentace produktů na mezinárodním trhu probíhá prostřednictvím kooperace s laboratoří pro testování a vývoj technologie dřeva
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie Dresden
(EPH), která je díky svým mykologickým, chemickým a fyzikálním laboratořím úspěšným partnerem s celosvětovou
působností v oblasti testování, pozorování a certifikace,
měření emisí a kontroly bezpečnosti přístrojů, ale i posuzování zdravotní nezávadnosti stavebních materiálů. n

Dauerbelastungstest zur Prüfung von
Bürodrehstühlen. | Zátěžová zkouška k
testování kancelářských křesel.

Kurzprofil
Das Institut für Holztechnologie
Dresden (IHD) befasst sich seit seiner Gründung im Jahre 1952 mit
anwendungsorientierter Forschung
zur Nutzung des Rohstoffes Holz, zu
seiner Verarbeitung zu Werkstoffen
und daraus hergestellten Fertigerzeugnissen. Mit 105 Mitarbeitern
sowie modern ausgerüsteten Experimentierfeldern und Laboratorien
verfügt das IHD über gute Voraussetzungen für eine breitgefächerte
holztechnologische Forschung. Das
Institut versteht sich als Partner der
mittelständischen Unternehmen der
Holzwirtschaft, Möbelindustrie und
verwandter Industriezweige und
pflegt internationale Kontakte mit
entsprechenden wissenschaftlichen
Einrichtungen.
Stručný profil
Institut für Holztechnologie Dresden
(IHD) se již od svého založení v roce
1952 zabývá aplikovaným výzkumem využití dřeva, jeho zpracování
na technický materiál a z něj vyráběných produktů. IHD má k dispozici 105 zaměstnanců, moderně vybavená pokusná oddělení a laboratoře
a splňuje tak všechny předpoklady
pro kvalitní výzkum technologie
dřeva. Institut se považuje za partnera středně velkých podniků v
oblasti dřevařského, nábytkářského
průmyslu a příbuzných průmyslových odvětví a udržuje mezinárodní
kontakty s vědeckými institucemi.
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Korrosion und Korrosionsschutz

Institut für Korrosionsschutz
Dresden GmbH
Gostritzer Straße 65
D-01217 Dresden
Telefon: +49 351 8717100
Telefax: +49 351 8717150
info@iks-dresden.de
www.iks-dresden.de

Prüflabor für Korrosion,
Korrosionsschutz und Korrosionsanalytik
Testovací laboratoř pro korozi,
ochranu proti korozi a korozní
analýzu
Institut im Verbund der Technischen
Akademie Wuppertal e. V.
Institut v asociaci s akademií Technische Akademie Wuppertal e. V.
Institut an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg
Institut na univerzitě Technische
Universität Bergakademie Freiberg
Akkreditierung nach
DIN EN ISO 17025: 2005
Akreditace dle
DIN EN ISO 17025: 2005
Anerkannte Prüfstelle nach ZTV-KOR
Stahlbauten und TL/TP-KOR-Stahlbauten durch die Bundesanstalt für
Straßenwesen
Testovací laboratoř schválená
Spolkovým ústavem pro silniční
inženýrství dle ZTV-KOR ocelové
konstrukce a TL/TP-KOR.

Die wissenschaftliche Kompetenz der Mitarbeiter wird durch
die Mitarbeit in Facharbeitskreisen, Normenausschüssen
sowie Mitgliedschaften in Verbänden bestätigt und aufgewertet.
Neben der Forschung bietet das IKS Dienstleistungen
wie Schadensfallbegutachtung und -aufklärung, ingenieurtechnische Beratung, die Durchführung von diversen
Korrosionsprüfungen, Baubegleitung und Tagesseminare zu
spezifischen Fragestellungen der Korrosion und des Korrosionsschutzes an.
MdB Dr. Marlies Volkmer im Gespräch mit Dr. Andreas Schütz
und Dr. Susanne Friedrich.
MdB Dr. Marlies Volkmer v rozhovoru s Dr. Andreas Schütz a
Dr. Susanne Friedrich.

Die Institut für Korrosionsschutz Dresden GmbH, gegründet 1965 durch Prof. Schwabe als „Zentralstelle für Korrosionsschutz“, blickt mittlerweile auf über 45 Jahre Forschung
auf dem Gebiet der Korrosion und des Korrosionsschutzes
von metallischen Werkstoffen zurück.
Das Institut ist Forschungsstelle und Forschungs-Dienstleister mit praxisorientierter Ausrichtung sowohl für kleine
mittelständische Unternehmen als auch für Großunternehmen und versteht sich als Partner für die Entwicklung von
neuen Produkten, Verfahren und Technologien rund um den
Korrosionsschutz.
So bietet das IKS Forschungsleistungen zur Lösung
von Fragestellungen für die Branchen
n chemische Industrie
n Geräte- und Anlagenbau
n Heizung/Lüftung/Klimaanlagen
n Fahrzeug-, Schiff-, Flugzeugbau
n Tank-, Behälter-, Rohrleitungsbau
n Stahlwasserbau/Maritime Technik
n Hoch- und Tiefbau
n Oberflächentechnik
n Feuerverzinken
n Stahlerzeugung und -verarbeitung
n Verpackung für Transport und Lagerung
n Stahlbau/Fassadenbau
Die Bildung flexibler Arbeitsgruppen aus hoch motivierten
Mitarbeitern mit naturwissenschaftlicher und werkstoffwissenschaftlicher bzw. ingenieurtechnischer Ausbildung
garantiert eine fachübergreifende Bearbeitung von komplexen Themenstellungen.
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Forschungsschwerpunkte der vergangenen Jahre
waren:
n Lösemittelarme Beschichtungsstoffe
n Einsatzmöglichkeiten von Nanopartikeln im
Korrosionsschutz
n VCI-Verpackungsmaterialien
n Werkstoffe in der Trinkwasserinstallation
n Verbesserung des Verzinkungsverhaltens im
Normal- und Hochtemperaturbereich
n Korrosionsschutzgerechtes Zuschneiden und Fügen
n Kombinierte mechanisch-mediale Belastungen in der
Fügetechnik
n Korrosionsschutz in der Infrastruktur
n Nachhaltigkeit im Korrosionsschutz
n Oberflächenvorbehandlung unterschiedlicher Metalle
n Einfluss der Korrosion auf die Schwingfestigkeit von
Leichtmetallen
n Entwicklung von Prüf- und Messverfahren
Die gerätetechnische Ausstattung ist den anspruchsvollen Fragestellungen angepasst. So verfügt das
IKS über Geräte
n zur Simulation von Korrosionsbelastungen durch Kondenswasser, Salznebel, Sonneneinstrahlung oder durch
variierende Temperatur-Feuchte-Zyklen sowie Freibewitterungsstände an unterschiedlichen Standorten
n zur Applikation und Prüfung von Beschichtungsstoffen
und Korrosionsschutzbeschichtungen
n zur kombinierten mechanisch-medialen Belastung
n zur Werkstoff- und Medienanalytik
n zur metallographischen und elektrochemischen
Werkstoffcharakterisierung sowie ein
n Strahltechnikum zur Oberflächenvorbereitung und
n Anlagen zur Prüfung von Werkstoffen für Wasser
führende Anlagen
n

Vědecká kompetence spolupracovníků je potvrzena a zhodnocena prostřednictvím spolupráce s odbornými pracovními skupinami, normalizačními výbory, ale i členstvím v
různých svazech.
Kromě výzkumu nabízí IKS také další služby, k nimž patří
posudky škodních událostí a jejich objasnění, technické poradenství, realizace různých korozních testů, stavební dohled,
pořádání seminářů zaměřených na specifická témata koroze a ochrany proti korozi.
Lochkorrosion an einem Aluminiumhalbzeug aus AlMgSi0,5
aufgrund Chlorid-belasteter Atmosphäre.
Bodová koroze na hliníkovém polotovaru z AlMgSi0,5
v chloridem zatížené atmosféře.

Stěžejními body výzkumu v minulých letech byly:

n Disperzní nátěrové hmoty

n Možnosti využití nanočástic v antikorozní ochraně

n Antikorozní obalové materiály s VCI (těkavý inhibitor

koroze)

Institut für Korrosionsschutz Dresden GmbH založil v roce
1965 Prof. Schwabe jako „centrálu pro ochranu proti korozi“. V současné době se může ohlédnout na více než 45 let
výzkumu v oblasti koroze a ochrany proti korozi kovových
materiálů.
Institut se věnuje výzkumu a poskytuje služby se zaměřením na praktické využití výzkumu v praxi pro malé, střední i velké podniky. Je považován za partnera pro vývoj nových
produktů, postupů a technologií souvisejících s ochranou
proti korozi.
IKS nabízí výzkumné služby zaměřené na řešení
otázek v následujících oblastech:
n Chemický průmysl
n Výroba přístrojů a zařízení
n Topení/odvětrávání/klimatizace
n Konstrukce vozidel, lodí, letadel
n Stavba nádrží, jímek, potrubí
n Ocelové konstrukce vodních staveb/mořská technologie
n Pozemní a podzemní stavby
n Technologie povrchů
n Zinkování ponorem
n Výroba a zpracování oceli
n Balení pro transport a skladování
n Ocelové konstrukce / konstrukce fasád
Flexibilní pracovní týmy složené z vysoce motivovaných spolupracovníků s přírodovědeckým vzděláním, vzděláním v
oboru materiálového inženýrství, popř. technických vzděláním, jsou zárukou interdisciplinárního zpracování komplexních tématických okruhů.

n Materiály užívané v instalacích pro pitnou vodu

n Zlepšení vlastností pozinkování za normálních a

vysokých teplot

n Antikorozní řezání a frézování hran

n Kombinované mechanické a střední zatížení frézovací
n
n
n
n
n

technologie
Antikorozní ochrana v infrastruktuře
Trvalá antikorozní ochrana
Příprava povrchů různých kovů
Vliv koroze na mez únavy při kmitavém namáhání
lehkých kovů
Vývoj testovacích a měřících postupů

Výzkumné instituce

Koroze a ochrana proti korozi

Forschungsfelder:
n Korrosionsverhalten metallischer
Werkstoffe in diversen Medien
n Korrosionsmechanismen
n Mechanisch-mediales
Werkstoffverhalten
n Werkstoffverbunde/Fügen
n Metallische Überzüge
n Oberflächenvorbehandlung
Oberflächenvorbereitung
n Korrosionsschutzbeschichtungen
n Temporärer Korrosionsschutz/
Verpackung
n Methoden, Anlagen und Geräte
zur Korrosionsprüfung
Oblasti výzkumu:
n Korozní chování kovových
materiálů v diverzních médiích
n Korozní mechanismy
n Mechanicko-mediální chování
materiálu
n Kompozitní materiály/spoje
n Metalické nátěry
n Příprava povrchových ploch
n Antikorozní nátěry
n Dočasná antikorozní
ochrana/obaly
n Metody, zařízení a přístroje na
testování koroze

Technické vybavení a přístroje jsou přizpůsobeny
náročným požadavkům. IKS disponuje následujícími přístroji na:
n simulaci namáhání korozí kondenzovanou vodou,
solnou mlhou, slunečním zářením nebo střídajícími se
cykly teplot a vlhkosti, či atmosférické koroze v
různých lokalitách
n aplikaci a testování nátěrových hmot a antikorozních
nátěrů
n kombinovanou mechanicko-mediální zátěž
n analýzu látek a médií
n metalografickou a elektrochemickou charakteristiku
látek
n tryskací zařízení pro přípravu povrchových ploch
n testování materiálů používaných ve vodovodních
systémech
n
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Innovationen für die Zukunft
Forschung, Entwicklung, Technologietransfer, Versuchstechnik

Institut für Luft- und Kältetechnik
Gemeinnützige Gesellschaft mbH
Bertolt-Brecht-Allee 20
D-01309 Dresden
Telefon: +49 351 4081-520
Telefax: +49 351 4081-525
info@ilkdresden.de
www.ilkdresden.de

Leistungsspektum
n Kryotechnik und Kryophysik
n Kryomedizin und Kryobiologie
n Kältetechnik
n Wärmepumpentechnik
n Wärme- und Stoffübertragung
n Kältemittel und Arbeitsstoffe,
Stoffwerte
n Heizungs-, Lüftungs- und
Klimatechnik
n Strömungstechnik und Akustik
n Luftreinhaltung, Partikelabscheidung, Reinlufttechnik
n Solarenergienutzung
n Angewandte Energietechnik
n Nutzwasseraufbereitung
n Werkstofftechnik
n Messtechnik und Sensorik
Spektrum služeb
n Kryotechnologie a kryofyzika
n Kryomedicína a kryobiologie
n Chladící technika
n Tepelné pumpy
n Přenos tepla a látek
n Chladící a pracovní látky,
hodnoty látek
n Tepelná, chladící a klimatizační
technika
n Proudící technika a akustika
n Udržování čistoty ovzduší,
separace částic, čištění vzduchu
n Využívání solární energie
n Aplikovaná energetická technika
n Úprava vody
n Materiálové inženýrství
n Měřící technika a senzorika

Seit 20 Jahren arbeitet nunmehr das ILK als privates Unternehmen am nationalen und internationalen Markt.
Forschung, Entwicklung, zahlreiche kommerzielle Dienstleistungen sowie Anlagenbau in einem breiten Feld von
Technologien und Wissenschaftsgebieten sind die Markenzeichen des Dresdner Unternehmens. Mit einem interdisziplinären Team von 130 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von zehn Millionen Euro ist das ILK eines der
größten privatwirtschaftlichen Forschungsunternehmen.
Das Unternehmen beschäftigt in den Forschungsbereichen
hoch qualifizierte Spezialisten, Ingenieure verschiedener
Fachgebiete des Maschinenbaus und der Verfahrenstechnik, Physiker, Chemiker und Werkstoffwissenschaftler sowie
zahlreiche Facharbeiter und Laborkräfte für den Bereich der
Prototypfertigung, Musterbau sowie für eine Vielzahl von
Messdienstleistungen. Das ILK wird seit August 2000 durch
Dr. habil. Ralf Herzog als alleinigen Geschäftsführer und
Institutsleiter sowie durch Prof. Uwe Franzke als Prokurist
und stellvertretenden Institutsleiter geführt. Die Unternehmensphilosophie des ILK ist auf ein breites Leistungsangebot und auf die Integration unterschiedlicher Fachgebiete
unter dem Dach des ILK ausgerichtet.
Die branchenübergreifende Leistungsbreite und Kompetenz
des ILK sind nicht nur Markenzeichen, sie stellen auch nachweislich ein Alleinstellungsmerkmal des ILK nicht nur in
Deutschland dar.

32

Forschungsatlas Sachsen 2012

Das ILK-Unternehmenskonzept beinhaltet auch die stetige
Profilierung von neuen Forschungsrichtungen und Anwendungstechnologien. In den letzten Jahren wurden zahlreiche neue Forschungsrichtungen am ILK aufgenommen, wie:
n Solare Klimatisierung

n Meerwasserentsalzung

n Nanopartikelabscheidung
n Biomasseverbrennung

n Thermische Isolation für LNG

n Kryobiologie/Kryokonservierung

n He II-Technologie/Weltraumkryotechnik
n Wärme-Kraft-Anlagen/Pulse Tube Basis
n Flüssigsorption/Kühldecken

n 3. Generation Wasser als Kältemittel
n Vakuumeiserzeugung

n Kryogener Wasserstoff/H2-Speicherung

n Kryoprocessing von Biomaterialien und Pharmaka

Auch „nicht typische“ Anwendungstechnologien spielen
am ILK eine wichtige Rolle, wie zum Beispiel die Entwicklung
von Verfahren zur Meerwasserentsalzung mit mechanischem
Verdichter (MVC) sowie mit Solar- oder Abwärme geheizten Entsalzungsanlagen (MED) oder die Prozessführung
mittels Cryo-freezing im Bereich der Biotechnologie und
Pharmakologie sowie der regenerativen Medizin.
n

Výzkumné instituce

Inovace pro budoucnost
Výzkum, vývoj, přenos technologií, zkušební technika

Již 20 let působí Institut für Luft- und Kältetechnik Gemeinnützige Gesellschaft mbH (ILK) na národním a mezinárodním trhu. Pod obchodní značkou tohoto podniku se sídlem
v Drážďanech je realizován výzkum, vývoj, četné komerční
služby, ale i výstavba investičních celků se širokým spektrem technologií a vědeckých oborů. S interdisciplinárním
týmem 130 zaměstnanců a ročním obratem deseti milionů
eur se ILK řadí k největším soukromohospodářským výzkumným podnikům.
Společnost zaměstnává v oblasti výzkumu vysoce kvalifikované specialisty, inženýry různých oborů strojírenství a
zkušební techniky, fyziky, chemiky, vědecké pracovníky z
oblasti materiálových věd, ale i kvalifikované dělníky a laboratorní zaměstnance. Ti všichni se zabývají výrobou prototypů, vzorových staveb a poskytováním velkého množství
měřičských služeb. ILK od srpna 2000 vede Dr. habil. Ralf
Herzog, jediný jednatelem a vedoucí institutu, a Prof. Uwe
Franke, prokurista a zástupce vedoucího institutu. Podnikatelská strategie ILK je zaměřena na rozsáhlou nabídku
služeb a integraci různých oborů pod jednou střechou.
Nadoborová šíře služeb a odborná způsobilost ILK není
pouze obchodním značkou, ale také ukazatelem výhradního postavení ILK nejen v Německu.

Podnikatelský koncept ILK obsahuje také profilaci nových
výzkumných směrů a aplikačních technologií. V posledních
letech zahrnula tato společnost do své činnosti mnoho
nových oblastí výzkumu:
n Solární klimatizace

n Odsolování mořské vody
n Separace nanočástic
n Spalování biomasy

n Tepelná izolace pro LNG

n Kryobiologie/kryokonzervace

n He II- technologie/vesmírná kryogenika
n Tepelné elektrárny/Pulse Tube Basis
n Sorpční klimatizace/chladící stropy

n 3. generace vody jako chladícího prostředku
n Výroba ledu ve vakuu

n Kryogenní vodík/ukládání H2

n Kryogenní procesy biomateriálů a farmaceutických

látek
Také „netypické“ aplikační technologie, např. vývoj postupu odsolování mořské vody mechanickým kompresorem
(MVC), zařízení pro odsolování vyhříváním solárním nebo
odpadním teplem (MED) nebo metody cryo-freezingu v oblasti biotechnologie, farmacie a regenerativního lékařství, jsou
pro ILK důležitými oblastmi vývoje.
n

Kurzprofil
Das ILK Dresden ist eine unabhängige außeruniversitäre Forschungseinrichtung in der Rechtsform einer
gemeinnützigen Gesellschaft mbH.
Das ILK Dresden betreibt als Forschungs-GmbH mit ca. 130 Mitarbeiten satzungsgemäß industrienahe
Forschung, Entwicklung und Technologietransfer auf den Fachgebieten
und Anwendungsbereichen der Luftund Kältetechnik sowie weiterer
angewandter Technologien einschließlich der entsprechenden Wissenschaftsgebiete und Technologiebereiche.
Stručný profil
ILK Dresden je nezávislé mimouniverzitní výzkumné zařízení s právní
formou neziskové společnosti s
ručením omezeným (gGmbH). ILK
Dresden je výzkumná společnost se
130 zaměstnanci, která podle stanov vykonává průmyslový výzkum,
vývoj a transfer technologií v aplikovaných oborech vzduchové a
chladící techniky, ale i dalších
užitých technologií zahrnujících
odpovídající vědní a technické
obory.
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Angewandte Forschung
Institut für Mechatronik e. V. ermöglicht optimale Produkte durch
Simulationstechnologie

Institut für
Mechatronik
Institut für Mechatronik e. V.
Reichenhainer Straße 88
D-09126 Chemnitz
Telefon: +49 371 531-19690
Telefax: +49 371 531-19699
ifm@ifm-chemnitz.de
www.ifm-chemnitz.de

Leistungsspektrum
n Energie und Umwelt
n Gesundheit und Medizin
n Luft- und Raumfahrt
n Produktion und Verfahren
n Verkehr und Mobilität
Spektrum služeb
n Energie a životní prostředí
n Zdraví a lékařství
n Letectví a astronautika
n Produkce a postupy
n Doprava a mobilita

Das Institut für Mechatronik e.V. betreibt angewandte Forschung zur Dynamiksimulation für die Berechnung dynamischer Kenngrößen mechanischer und mechatronischer
Systeme. Diese Forschung mündet in Softwarelösungen als
Grundlage für die computergestützte Produktentwicklung.
Mit den entwickelten Simulationsmethoden können wesentliche dynamischen Kenngrößen bestimmt werden, wie beispielsweise die Lebensdauer, Kenngrößen zur Beurteilung
von Fahrstabilität und Fahrkomfort, Schwingungsamplituden in Maschinen oder auch Kräfte und Bewegungsgrößen,
mit denen Bewegungen des Menschen im Sport oder im
Arbeitsprozess bewertet werden können. Solche dynamischen Kenngrößen erlauben die Prognose der Qualität von
Produkten und Prozessen. Die qualitativ hochwertige Vorhersage solcher Kenngrößen auf der Basis von Simulationsmodellen tangiert viele Fragestellungen von erheblicher wirtschaftlicher Tragweite, wie die Zuverlässigkeit von
Produkten, den Leichtbau, die effiziente Nutzung und Gewinnung von Energie und im Falle menschlicher Bewegungen
auch die Erhaltung der Gesundheit und Arbeitskraft.
Das Profil des IfM wird durch die Entwicklung von Modellen, Methoden und Software für die Dynamiksimulation von
mechatronischen Systemen und von Mensch-MaschineSystemen bestimmt. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt auf
der Modellierung und Simulation mechanischer Systeme
bzw. der mechanischen Komponenten mechatronischer
Systeme. Es wird vor allem die Modellklasse der Mehrkör-
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persysteme betrachtet. Hier umfasst das Profil die gesamte Breite wissenschaftlicher Fragestellungen, von den Algorithmen aus Mechanik und Mathematik über die Bildung
und Beschreibung physikalischer Modelle und das Pre- und
Postprozessing bis hin zur softwaretechnischen Integration
der Simulation in betriebliche Prozesse. Dabei wird, entsprechend dem anwendungsorientierten Profil des IfM, stets
auf kundenorientierte Lösungen abgezielt, die auf die konkreten Fragestellungen des Anwenders zugeschnitten sind.
Anwendungsgebiete für die vom IfM entwickelte Technologie reichen von technischen bis zu Mensch-Maschine
Systemen.
Auf dem Gebiet der technischen Anwendungen bearbeitet
das Institut Fragen der Systemdynamik von Maschinen, Fahrzeugen und Anlagen. Dabei konzentrieren sich die behandelten Fragestellungen entsprechend der Nachfrage vor
allem auf die Gewinnung präziserer Aussagen durch Nutzung detaillierterer Simulationsmodelle. Bei den MenschMaschine-Systemen steht die Bewertung digital erfasster
Bewegungen mit Hilfe eines Menschmodells im Fokus der
Entwicklung. Die vom IfM entwickelte Werkzeugkette setzt
an den Echtzeit-Schnittstellen kommerziell verfügbarer
Bewegungserfassungssysteme an. Das Entwicklungsziel ist
vor allem eine sichere und effiziente Integration der Simulation in die betrieblichen Prozesse der Anwender. Insbesondere stehen hier Anwendungen, wie die ergonomische
Bewertung von Arbeitsabläufen, im Mittelpunkt.
n

Výzkumné instituce

Aplikovaný výzkum
Institut für Mechatronik e.V. optimalizuje produkty využíváním simulační
technologie

Institut für Mechatronik e.V. se zabývá aplikovaným výzkumem dynamické simulace pro výpočty dynamických
parametrů mechanických a mechatronických systémů. Tento
výzkum vede k softwarovým řešením, které jsou základem
pro počítačem podporovaný vývoj produktů. Na základě
simulačních metod je možné definovat důležité dynamické
parametry, jako např. životnost, parametry k posouzení jízdní stability a komfortu, kolísavé amplitudy ve strojích nebo
veličiny síly a hybnosti, pomocí kterých lze analyzovat
pohyby člověka při sportu nebo pracovním procesu. Tyto
parametry slouží k hodnocení budoucí kvality produktů a
procesů. Kvalitativně hodnotná prognóza na základě simulačních modelů má značný hospodářský dosah, je významná
pro oblast spolehlivosti produktů, lehké konstrukce, efektivní využívání a získávání energie a v případě pohybů
člověka také pro udržení zdraví a pracovní síly.
IfM se profiluje především vývojem modelů, metod a softwaru pro simulaci dynamiky mechatronických systémů a
systémů člověk-stroj. Stěžejní činností je modelování a simulace mechanických systémů, popř. mechanických komponentů mechatronických systémů. Posuzovány jsou především
modely soustav mnoha těles. Zde zahrnuje profil celou šíři
vědeckých témat, od algoritmů z mechaniky a matematiky,
přes tvorbu a popis fyzikálních modelů, preprocessing a
postprocessing, až po softwarově-technickou integraci simulace do podnikových procesů. Přitom se IfM zaměřuje na
řešení přímo na míru zákazníka, která jsou uzpůsobena kon-

krétním požadavkům uživatele. Uplatnění vyvinutých
technologií sahá od technických systémů až po systémy
člověk-stroj.
V oblasti technických aplikací pracuje institut na otázkách
systémové dynamiky strojů, vozidel a zařízení. Přitom se
zaměřuje na projednávané otázky odpovídající poptávce,
především na získávání preciznějších výpovědí využitím
detailnějších simulačních modelů. U systémů člověk-stroj
je při vývoji kladen hlavní důraz na hodnocení digitálně
zpracovaných pohybů modelu člověka. Nástroje vyvinuté v
IfM začínají na rozhraní reálného času komerčně dostupných systémů snímání pohybu. Cílem je především bezpečná a efektivní integrace simulací do podnikových procesů
uživatele. V centru pozornosti jsou přitom aplikace, jako
např. ergonomické hodnocení pracovních postupů.
n

Kurzprofil
Das Institut für Mechatronik e. V.
entwickelt Softwarelösungen für
die Dynamiksimulation mechanischer Systeme. Dabei reichen die
Anwendungsfelder vom Maschinenund Fahrzeugbau bis zur Arbeitsergonomie. Die Dienstleistung
umfasst sowohl kundenspezifische
Spezialsimulatoren als auch Auftragsstudien zur Bewegung und
Dynamik zu technischen und biomechanischen Fragestellungen.
Stručný profil
Institut für Mechatronik e.V. vyvíjí
software pro simulaci dynamiky
mechanických systémů. Oblast
využití přitom sahá od výroby strojů
a vozidel až po ergonomii práce.
Poskytované služby zahrnují jak
speciální simulátory na zakázku, tak
vyžádané studie o pohybu a dynamice k technickým a biomechanikkým otázkám.

Výzkumný atlas Sasko 2012

35

Forschungseinrichtungen

Bindeglied zwischen Wissenschaft
und Wirtschaft
INC ist Spezialist für nachwachsende Rohstoffe, nichtklassische Energien,
Hochtemperatur und Sorption

Biomethananlage hergestellt von einem
Partner des INC (links)
Zařízení na biomethan vyrobené jedním
z partnerů INC (vlevo)
Magnetschwebewaage zur Bestimmung
von Adsorptionsgleichgewichten
(rechts)
Magnetická závěsná váha k určení
adsorpční rovnováhy (vpravo)

Institut für Nichtklassische
Chemie e. V.
an der Universität Leipzig
Permoserstrasse 15
D-04318 Leipzig
Telefon: +49 341 235-2214
Telefax: +49 341 235-2701
office@inc.uni-leipzig.de
http://www.uni-leipzig.de/inc/

Leistungsspektrum
n Adsorption
n Biogas und Biomethan
n Hochdruck und Stoffdaten
n Katalysatoren und
Hochtemperaturreaktionen
n Nanoporöse und nanoskalige
Feststoffe
n Wasser- und Abwassertechnik
n Mikrowellen- und
Ultraschalltechnik
n Kundenspezifische und
prozessbegleitende Analytik
Das INC ist nach DIN ISO 9001:2008
zertifiziert.
Das Institut wurde u. a. 2007 mit
dem Kurt-Schwabe-Preis der Sächsischen Akademie der Wissenschaften
und 2009 mit dem Innovationspreis
„Wissen.Schafft.Arbeit“ der Universität Chemnitz ausgezeichnet.
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Ziel des Institutes für Nichtklassische Chemie e. V. (INC) ist
die kundenorientierte, vermarktungsfähige Entwicklung und
Umsetzung wissenschaftlich-technischer und innovativer
Verfahren und Methoden auf dem Gebiet der chemischen
und chemisch-physikalischen Prozess- und Verfahrenstechnik.
Das Institut verfügt über einen umfangreichen Park an Messgeräten und Testanlagen sowie entsprechendes Know-how
in den Bereichen Biogas, Adsorption und Hochtemperaturprozesse.
Die Optimierung der Biogasproduktion und -veredlung
unter ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten steht
im Fokus der Forschung und Entwicklung. So wird z. B. eine
Technologie entwickelt, mit der Ammonium, welches die
Biogasbildung hemmt, aus dem Fermenter entfernt und gleichzeitig die Biomasse aufgeschlossen werden kann. Die Biogasbildung wird so wesentlich effektiver. Zur Entschwefelung
wurde ein hocheffektives Verfahren, basierend auf der Kombination von biologischer und katalytischer Entschwefelung,
entwickelt. Eine zur Marktreife gebrachte absorptive Trennung von Methan und Kohlendioxid wurde bereits in mehr
als 20 Anlagen mit 200 bis 1000 Nm3/h realisiert.
Neben der Ermittlung von Stoff- und Prozessdaten für
die Auslegung von Gasreinigungs- bzw. Gasaufbereitungsprozessen steht die Charakterisierung von neuartigen
porösen Feststoffen wie sphärischen Adsorbentien auf Kohlenstoffbasis und poröse Koordinationspolymere (MOF) im
Fokus. Diese Materialien sollen in Zukunft z. B. zur Speicherung von Wasserstoff in der Fahrzeugindustrie eingesetzt werden. So besitzt ein mit MOF gefüllter Tank bei
20 bar und 77 K eine 3,5-fache Speicherkapazität für Wasserstoff als einer ohne Füllung!

Adsorbentien können auch für die Entfernung von Schadstoffen aus Trink- und Abwässern eingesetzt werden. Zum
Vergleich und Auswahl geeigneter Materialien werden
Adsorptionsisothermen und Durchbruchskurven bestimmt
und Möglichkeiten zur Regeneration untersucht.
Als neue Klasse von Adsorbentien werden poröse Gläser entwickelt. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass deren
Porenstruktur und Oberflächeneigenschaften gezielt eingestellt werden können und Formkörper beliebiger Geometrie herstellbar sind. Damit ist eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, z. B. Einsatz als Membran, Sensoren
und als Trägermaterialien, gegeben. Die porösen Glasmaterialien lassen sich sowohl durch Beschichtungen als auch
durch Einbringen von Fremdatomen modifizieren. Somit
sind hierarisch strukturierte poröse Festkörper mit katalytisch aktiven Zentren verfügbar.
Das INC besitzt umfangreiches Know-how und entsprechende messtechnische Ausstattungen für Untersuchungen
von chemischen Prozessen unter Extrembedingungen. Ein
Forschungsfeld sind Reaktionen in der Gasphase. Dazu werden am INC Methoden zur Charakterisierung von neuartigen
Materialien und Katalysatoren für Hochtemperaturprozesse
bis 1200 °C entwickelt und entsprechende Versuchsstände
aufgebaut. Des Weiteren werden Reaktionen sowie chemische und physikalische Verfahren bei hohen Drücken, z. B. die
Extraktion und Isolierung von Rohstoffen aus fossilen Energieträgern sowie die Gewinnung von Wertstoffen aus Naturstoffen, untersucht. Eine auf Druckwechsel basierende Technologie eignet sich sowohl zur Reduzierung der Keimzahl in
Lebensmitteln als auch zur Erzeugung neuartiger nanoskaliger Feststoffe und homogener Suspensionen.
n

Výzkumné instituce

Spojovací článek mezi vědou a
hospodářstvím
INC je specialista v oblasti dorůstajících surovin, netradičních energií,
vysokých teplot a sorpce

Institut für Nichtklassische Chemie e. V. (INC) se zabývá
zakázkovým vývojem uplatnitelným na trhu a realizací
vědecko-technických a inovativních postupů a metod v oblasti chemické a chemicko-fyzikální procesní techniky. Institut disponuje rozsáhlým technickým zázemím měřících a
testovacích zařízení, ale i odpovídajícím know-how v oblasti bioplynu, adsorpce a vysokoteplotních procesů.
Fokusem výzkumu je optimalizace produkce bioplynu a jeho
úprava z ekonomického a ekologického hlediska. Vyvíjí např.
technologii, která odstraňuje amonium, zpomalující vznik
bioplynu, z fermentační nádoby a zároveň štěpí biomasu.
Tvorba bioplynu tak má být mnohem efektivnější. Vytvořena byla také vysoce efektivní metoda odsíření, která spočívá v kombinaci biologického a katalytického odsiřování.
Na trh uvedené absorpční oddělování methanu od oxidu
uhličitého bylo již aplikováno ve více než 20 zařízeních
s 200-1000 Nm3/h.
Kromě určování látkových a procesních dat pro dimenzování procesů čištění, popř. úpravy plynu, stojí v popředí zájmu
charakteristika nových porézních pevných látek, např. sférických uhlíkatých adsorbentů a porézních koordinačních
polymerů (MOF). Tyto materiály mají být v budoucnu využívány např. k ukládání vodíku v automobilovém průmyslu.
Nádrž vyplněná MOF může mít při 20 bar a 77 K úložnou
kapacitu 3,5krát větší, než stejná nádrž bez výplně.

Adsorbenty mohou být využívány také pro odstraňování
škodlivin z pitné a odpadní vody. Pro srovnání a výběr vhodných materiálů jsou určovány adsorpční izotermy a průnikové křivky a ověřovány možnosti regenerace.
Jako nová řada adsorbentů jsou vyvíjena porézní skla. Ty
se vyznačují tím, že jejich porézní strukturu a vlastnosti
povrchu lze cíleně upravovat a je možné je vyrábět v libovolných formách a tvarech. Tím se otevírají četné možnosti využití, např. použití jako membrána, senzory či nosné
materiály. Porézní skelný materiál můžeme modifikovat jak
vrstvením, tak příměsemi. Proto jsou k dispozici hierarchicky
strukturované porézní pevné látky s katalytickými aktivními centry.
INC vlastní rozsáhlou odbornou způsobilost a odpovídající
měřící vybavení pro zkoumání chemických procesů za extrémních podmínek. Jednou z oblastí výzkumu jsou reakce v
plynné fázi. V INC jsou dále vyvíjeny metody k charakteristice nových materiálů a katalyzátorů pro vysokoteplotní
procesy do 1200 °C. Jsou zkoumány reakce, ale i chemické
a fyzikální postupy při vysokém tlaku, např. extrakce a izolace surovin z fosilních energetických zdrojů nebo získávání materiálu z přírodních látek. Technologie založená na
střídání tlaku je vhodná jak pro redukci kazivosti potravin,
tak pro výrobu nových nanoskalických pevných látek a homogenních suspenzí.
n

Pilotanlage zur Regeneration von Waschlauge aus
der Biomethanherstellung
Pilotní zařízení na regeneraci lázně při výrobě biomethanu

Das INC ist ein freies und unabhängiges Institut, das sich als Bindeglied zwischen Grundlagenforschung und deren industrieller
Anwendung versteht. Ziel ist die
kundenorientierte, vermarktungsfähige Entwicklung und Umsetzung
wissenschaftlich-technischer und
innovativer Verfahren und Methoden auf dem Gebiet der chemischen
und chemisch-physikalischen Prozess- und Verfahrenstechnik. Dabei
werden u. a. die nichtklassischen
Energien Mikrowelle und Ultraschall
eingesetzt.

INC je nezávislý institut, který se
považuje za spojovací článek základního výzkumu a jeho průmyslového využití. Cílem je zakázkový
vývoj, jehož výsledky jsou určeny k
uvedení na trh, a realizace vědeckotechnických a inovativních postupů
a metod v oblasti chemické a chemicko-fyzikální procesní techniky.
Využívány jsou netradiční druhy
energie – mikrovlny a ultrazvuk.
Spektrum služeb
n Adsorpce
n Bioplyn a biomethan
n Vysoký tlak a vlastnosti
materiálu
n Katalyzátory a reakce při
vysokých teplotách
n Nanoporézní a nanoskalické
pevné látky
n Úprava vody a odpadní vody
n Mikrovlnná a ultrazvuková
technika
n Analýza pro zákazníky a
doprovodná analýza procesů
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Dienstleister der Wirtschaft
ITW e. V. Chemnitz: Institut für innovative Technologien

ITW e. V. Chemnitz
Institut für innovative
Technologien
Neefestraße 88
D-09116 Chemnitz
Telefon: +49 371 38252-0
Telefax: +49 371 38252-10
info@itw-chemnitz.de
www.itw-chemnitz.de

Kurzprofil/Leistungsspektrum
n gegründet 1992
n Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Dietmar Scholze
Forschung- und Entwicklung:
n Mechanische Entwicklung,
mechatronische Systeme
n Steuerungs- und Antriebstechnik, Robotik, Handhabungstechnik, funkbasierte Systeme
Fertigungstechnik:
n Wasserstrahlschneiden, wasserstrahlgeführte Laserbearbeitung,
prototypische Werkzeuge, neue
Werkzeugtechnologien
Mess- und Prüftechnik:
n 2/3-D-Bildverabeitung, optische
3D-Digitalisierung, Mikromesstechnik, Emissions- und Temperaturmesstechnik, Oberflächenmesstechnik
Dienstleistungen/Engineering:
n Technologietransfer
- Industrielle Bildverarbeitung
- 3D-Digitalisierung
- Roboterprogrammierung, SPS
- Mess- und Prüfstationen
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Optische Prüfung Mikrospritzgießteile in der automatisierten
Handhabung. | Optická kontrola mikro-vstřikování v
automatizované manipulační technice.

Das Institut für innovative Technologien ITW e. V. Chemnitz,
1992 als private gemeinnützige Forschungs- und Entwicklungseinrichtung gegründet, hat seine Wurzeln im Chemnitzer Werkzeugmaschinenbau. ITW steht heute als Dienstleister der Wirtschaft für technologische Innovationen und
die Entwicklung industrietauglicher Lösungen in der Mechatronik, optischer Mess- und Prüftechnik, 3D-Digitalisierung
sowie Automatisierungstechnik.
Die Steuerungs- und Antriebstechnik, prozessintegrierte optische Mess- und Prüftechnik, bildverarbeitende Systeme, neuartige Maschinenkonzepte und die Entwicklung von
Anwendungssoftware gehören zur Kernkompetenz des Institutes. Den Zugang zur Automobilindustrie und deren Zulieferer erlangte das ITW durch Leistungen in der optischen
3D-Digitalisierung und der Prozessautomatisierung. Zunehmende Nachfrage erlangen die vorhandenen Kompetenzen
in der RFID-Technologie und Hochfrequenztechnik.
1998 gründete der ITW e. V. Chemnitz zur gewerblichen
Nutzung seiner Forschungsergebnisse auf dem Gebiet des
Wasserstrahlschneidens das Tochterunternehmen ATECH
GmbH. Für Präzisionsbearbeitung steht auch die Lasertechnologie. ITW begleitete den Geschäftsbereich Lasertechnik der SITEC Industrietechnologie GmbH und verfügt
heute über ein Technologie- und Applikationszentrum zur
wasserstrahlgeführten Laserbearbeitung. Neben der Mikrobearbeitung erschließen sich mit dieser Technologie zunehmend Anwendungen der gezielten Materialbeeinflussung
und Eigenschaftsänderung, beispielsweise durch die zusätzliche Dotierung von selektiven Emittern bei Solarzellen.
Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Branchen und
die interne Kooperation der Fachgebiete des ITW bewirken
Synergieeffekte, die das Institut zu einem leistungsfähigen
und zuverlässigen innovativen Partner der gewerblichen
Unternehmen werden ließen. Durch intensiven fachlichen
Kontakt zu den kleinen und mittleren Unternehmen der

Region konnte sich das Institut in der sächsischen Forschungs- und Entwicklungslandschaft etablieren. Zu den
Kunden gehören heute Unternehmen der Automobil- und
Zuliefererindustrie, Firmen des Maschinen- und Sonderanlagenbaus, des Werkzeug- und Formenbaus sowie Unternehmen der Elektrotechnik/Elektronik, der Medizintechnik,
Photovoltaik und weiterer Branchen.
Die hohe Fachkompetenz und Motivation der Mitarbeiter/-innen bilden einhergehend mit modernsten Ausstattungen und Prüflaboren sowie einer Vielzahl von Softwarelösungen in Konstruktion, Simulation, Model Based
Design, Entwicklung und Programmierung die Basis für die
seit Jahren kontinuierlich wachsende Nachfrage der Leistungen des ITW, ob in der Forschung zu neuartigen Produkten und Verfahren oder in der Entwicklung kundenspezifischer Technologielösungen.
Die Mitarbeiterzahl wuchs bis 2012 auf 36 Beschäftigte. Im Jahr 2011 wurden aus Forschungs- und Entwicklungsprojekten sowie aus Industrieaufträgen Gesamteinnahmen von 2,3 Millionen Euro erzielt.
Der Standort des Institutes im Technologie- und Gewerbepark Solaris an der Neefestraße im Chemnitzer Südwesten
bietet eine vorteilhafte Infrastruktur und günstige Verkehrsanbindungen. Die Nähe zu den anderen Gewerbegebieten und zur neuen Chemnitzer Messe wirken sich ebenfalls positiv aus. ITW belegt am Institutssitz im Solaristurm
insgesamt 500 m² Büro- und 800 m² Laborfläche.
Die Ziele des ITW werden von mehr als 40 Mitgliedsfirmen,
gemeinnützige Einrichtungen, Technologietransferstellen
und Einzelpersonen getragen, zu denen intensive Kooperationsbeziehungen bestehen. Das Institut steht in engem
Kontakt mit Hochschulinstituten, Instituten der Fraunhofer
Gesellschaft und anderen Einrichtungen der Grundlagenund angewandten Forschung. Die Zusammenarbeit erfolgt
in Verbundvorhaben, durch Praktikanten- und Diplomandenaustausch sowie durch Technologietransfer in über 15
Branchen-, Fach- und Regionalverbänden, Innovations- und
Kooperationsnetzwerken.
Neben industrienahen Forschungs- und Entwicklungsleistungen für und mit der gewerblichen Wirtschaft bietet
ITW ein umfassendes Dienstleistungsportfolio, beginnend
vom Technologietransfer bis zu Ingenieurdienstleistungen.
In Zusammenarbeit mit dem regionalen Sondermaschinenbau reicht die Angebotspalette bis zu Mess- und Prüfstationen, ob als Stand-Alone-Lösung oder integriert in die
automatisierte Fertigung.
n

Výzkumné instituce

Služby pro podnikový sektor
ITW e. V. Chemnitz: Institut für innovative Technologien

jak
v e
výz-

Institut für innovative Technologien ITW e. V Chemnitz,
založený v roce 1992 jako soukromé neziskové zařízení
pro výzkum a vývoj, má své kořeny ve výrobě obráběcích
a tvářecích strojů. V současné době poskytuje ITW služby
pro různé hospodářské oblasti, např. technologické inovace, vývoj průmyslových řešení v mechatronice, optická
měřící a kontrolní technika, 3-D digitalizace, ale i automatizační technika.
V kompetenci institutu jsou především následující oblasti:
řídící a pohonová technika, procesní integrovaná optická
měřící a kontrolní technika, systémy pro zpracování obrazu,
novodobé strojní koncepty a vývoj aplikovaného softwaru.
Přístup k automobilovému průmyslu a jeho dodavatelům
získal ITW díky optické 3D digitalizaci a automatizaci procesů. Stále více žádané je odborná způsobilost institutu v
oblasti RFID-technologie a vysokofrekvenční techniky.
V roce 1998 založil ITW e. V. Chemnitz dceřinou společnost
ATECH GmbH, která slouží k podnikatelskému využití výsledků výzkumu v oblasti řezání vodním paprskem. Pro precizní zpracování je využívána také laserová technologie. ITW
doprovázel obchodní úsek laserové techniky společnosti
SITEC Industrietechnologie GmbH a v současnosti disponuje technologickým a aplikačním centrem pro zpracování
laserovým a vodním paprskem. Kromě mikrologického zpracování se díky této technologii otevírá možnost cíleného
působení na materiál a změna jeho vlastností, například
řízená koncentrace nosičů u solárních článků.
Spolupráce s různými odvětvími a interní kooperace odborných úseků ITW vytváří synergické účinky, které z institutu
činí výkonného a spolehlivého inovačního partnera průmyslových podniků. Díky intenzivním kontaktům s malými
a středně velkými podniky z regionu se institut etabloval v
oblasti výzkumu a vývoje v Sasku. K zákazníkům patří podniky z automobilového a dodavatelského průmyslu, firmy
vyrábějící stroje a zvláštní zařízení, nářadí a formy, jakož i
podniky zaměřené na elektrotechniku/elektroniku, lékařskou techniku, fotovoltaiku a další oblasti.
Kvalitní odborná kompetence a motivace spolupracovníků
tvoří společně s nejmodernější výbavou a testovacími laboratořemi, ale i množstvím softwarových řešení pro konstrukce, simulace, modelový design, vývoj a programování,
základ pro kontinuálně rostoucí poptávku po službách ITW,

3D-Digitalisierung: Soll-Ist-Vergleich von
Blechformteilen. | 3D digitalizace: Porovnání plánu a
skutečnosti u forem plechových dílů.

Automatische Vermessung Kreismesser. |
Automatické měření kotoučového nože.

kumu nových produktů a postupů, tak ve vývoji technologických řešení přímo pro zákazníka.
Do roku 2012 narostl počet spolupracovníků na 36 zaměstnanců. V roce 2011 činily celkové příjmy z výzkumných a
vývojových projektů, ale i průmyslových zakázek, 2,3 milionu eur.
Institut sídlí v technologickém a průmyslovém parku Solária, Neefestraße v Chemnitz. Tato lokalita má výhodnou
infrastrukturu a dobré dopravní spojení. Blízkost k dalším
průmyslovým zónám a novému veletržnímu výstavišti jsou
dalšími pozitivními faktory této lokality. ITW zabírá v sídle
institutu zvaném Solaristurm celkem 500 m² kancelářské a
800 m² laboratorní plochy.
ITW je velmi intenzivně spolupracuje s více než 40 členskými firmami, neziskovými zařízeními, ústavy pro přenos
technologií i jednotlivci, kteří sledují stejné cíle jako ITW.
Institut udržuje kontakty s vysokoškolskými instituty, Frauenhoferovým institutem a dalšími zařízeními základního a
aplikovaného výzkumu. Spolupráce probíhá v rámci společných záměrů výměnou praktikantů a diplomantů, ale i přenosem technologií ve více než 15 oborových, odborných a
regionálních spolcích a inovačních a kooperačních sítích.

Stručný profil/Spektrum služeb
n Založen 1992
n Jednatel: Dipl.-Ing. Dietmar
Scholze
Výzkum a vývoj:
n Mechanický vývoj,
mechatronické systémy
n Řídící a pohonová technika,
robotika, manipulační technika,
systémy na radiové bázi
Výrobní technika:
n Řezání vodním paprskem, laserové procesy s vodním vedením
paprsku, prototypy nářadí, nové
technologie nástrojů
Měřící a kontrolní technika:
n 2/3 D zpracování obrazu, optická
3D digitalizace, mikroměřící
zařízení, přístroje na měření
emisí a teploty, povrchová
měřící technika
Služby/inženýrství:
n Přenos technologií
- průmyslové zpracování obrazu
- 3D digitalizace
- programování robotů, SPS
- měřící a kontrolní stanice

Kromě služeb v oblasti výzkumu a vývoje pro průmyslové
podniky, nabízí ITW také portfolio služeb, od přenosu technologie až po inženýrské služby. Ve spolupráci s regionální
výrobou speciálních strojů sahá paleta nabídky až po měřící a kontrolní stanice, jak Stand-Alone, tak integrované do
automatizační výroby.
n
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KuZ – Ihr Kompetenzpartner in
der Kunststofftechnik

Kunststoff-Zentrum in Leipzig
gGmbH (KuZ)
Erich-Zeigner-Allee 44
D-04229 Leipzig
Telefon: +49 341 4941-500
Telefax: +49 341 4941-555
bloss@kuz-leipzig.de
www.kuz-leipzig.de

Leistungsspektrum
n Technologische und energetische
Optimierung von Verarbeitungsprozessen
n Mikrokunststofftechnik mit
Mikrospritzgießen und Mikrostrukturieren
n Funktionsintegration
n Hochwertige Oberflächen
n Werkstoff- und Verfahrenskombinationen
n Innovative Füge- und
Verbindungsverfahren
n Prüftechnologien
Spektrum služeb
n Technologická a energetická
optimalizace výrobních procesů
n Mikrovstřikování a
mikrostruktury
n Integrace funkcí
n Vysoce kvalitní povrchy
n Kombinace materiálů a postupů
n Inovativní spárování a spojování
n Zkušební technologie
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Dr. Peter Bloß, Geschäftsführer
Dr. Peter Bloß, jednatel

Kunststoffprüfung im Akkreditierten Prüflabor
Testování v akreditované testovací laboratoři

Seit 1960 für die Kunststofftechnik aktiv, verfügt
das Kunststoff-Zentrum in Leipzig (KuZ) über
umfassendes Know-how in der Thermoplast- und
Polyurethanverarbeitung. Konstruktion, Werkzeugtechnik und Verarbeitungstechnologien gehören
ebenso wie Werkstoffentwicklung, Schweißtechnik
und Kunststoffprüfung zu unseren Arbeitsfeldern.
„Mit der Industrie – für die Industrie“ ist der Anspruch, mit
dem wir arbeiten. Als anerkanntes Brancheninstitut sind
wir Ihr erfahrener Partner, wenn praxisbezogene kunststofftechnische Fragen zu lösen sind. Wir erfüllen Ihre Anforderungen kompetent und zuverlässig mit Leidenschaft und
Kreativität. Ob wir Ihre Aufgaben als kurzfristige Dienstleistung, gemeinsames Forschungsthema oder als Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter realisieren – unser Know-how steht
Ihnen stets zur Verfügung.
Innovative Lösungen zur Erhöhung von Effektivität und
Produktivität bei der Fertigung von Formteilen und Baugruppen sind die Ziele unserer FuE-Projekte. Damit leisten
wir einen nachhaltigen Beitrag zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Wir machen uns Ihre
Bedürfnisse zu eigen, bereiten mit Ihnen gemeinsam Forschungsprojekte vor und führen sie in Ihrem Auftrag oder
zusammen mit Ihnen durch.
Unsere erfahrenen und kompetenten Mitarbeiter suchen
mit Ihnen gemeinsam nach den besten Lösungen Ihrer Probleme und Anforderungen. Sie können dafür unsere leistungsfähigen und modern ausgestatteten Technika und
Laboratorien nutzen.
Unsere Kompetenzen und Leistungsmöglichkeiten
erstrecken sich dabei entlang der gesamten Wertschöp-

fungskette von Kunststofferzeugnissen. Im Vordergrund
steht die technisch-technologische Unterstützung der Kunststoffverarbeiter und -anwender, sei es durch Einsätze vor
Ort in den Firmen oder durch die Bearbeitung einzelner Aufgaben bei uns im KuZ.
Dabei geht es um Beratungen zu Konstruktions- und
Fertigungsfragen sowie zur Gestaltung und Optimierung
von Werkzeugen. Langjährige Erfahrungen und der Einsatz moderner Instrumente wie Simulationsverfahren gewährleisten effektive Lösungen. Andere Themen sind die
konstruktive und verfahrenstechnische Bearbeitung von
Fügeaufgaben durch den Einsatz moderner Kunststoffschweißverfahren.
Innovationen und Effizienz entscheiden im Wettbewerb
über Spitze oder Mittelfeld. Im Kunststoffbereich gehören
dazu hocheffektive und flexible Technologien und die Nutzung neuartiger Werkstoffe und Werkstoffkombinationen.
Ein Beispiel dafür ist die Verfahrenskombination aus Thermoplastspritzguss und reaktiver Polyurethantechnik für die
im KuZ Anwendungslösungen erarbeitet werden.
Im Akkreditierten Prüflabor stehen erfahrene Werkstofftechniker, Physiker, Chemiker und Laboranten sowie
moderne Prüfgeräte für Sie bereit, sowohl für die Durchführung von Erstmusterprüfungen als auch für die Lösung
kniffliger Probleme bei Produktionsstörungen oder bei
Schadensanalysen.
Nutzen Sie die vielfältigen Kooperationsmöglichkeiten
mit dem KuZ für Ihren technisch-technologischen und wirtschaftlichen Erfolg. Mit der Weiterbildung und Qualifizierung Ihrer Mitarbeiter in unseren Seminaren und Kursen
verschaffen Sie sich den dafür notwendigen Wissens vorsprung.
n

Mit 2K-Mikrospritzgießen zum Optosensor
Dvousložkové mikrovstřikování k vytvoření optosenzoru

Společnost Kunststoff-Zentrum in Leipzig (KuZ) se
aktivně začala zabývat technologií plastů v roce
1960 a v dnešní době disponuje rozsáhlým knowhow v oblasti zpracování termoplastů a polyuretanů. Výroba konstrukcí, nástrojů a obalové technologie patří k naší činnosti stejně jako vývoj
materiálu, svářecí techniky a kontroly plastů.
Naše motto zní: „S průmyslem – pro průmysl“ a tak i pracujeme. Jsme uznávaným průmyslovým institutem a zkušeným partnerem pro řešení technických otázek v oblasti
výroby a zpracování plastů. Vaše požadavky plníme kompetentně, spolehlivě, s nadšením a kreativním přístupem.
Záleží pouze na Vás, zda Vaše zakázky budeme realizovat
jako krátkodobou službu, společné výzkumné téma nebo
formou dalšího vzdělávání Vašich spolupracovníků. Naše
know-how Vám je k dispozici.
Cílem výzkumných a vývojových projektů jsou inovativní
řešení, která slouží ke zvýšení efektivity a produktivity při
výrobě forem a konstrukčních celků. Tím přispíváme k trvalému posílení konkurenceschopnosti podniků. Vezmeme
Vaše potřeby za vlastní, připravíme společně s Vámi výzkumné projekty a provedeme je ve Vašem pověření nebo
ve spolupráci s Vámi.
Naši zkušení a kompetentní spolupracovníci budou hledat
nejlepší řešení pro Vaše problémy a požadavky. Můžete k
tomu využít naše výkonné a moderní technické zázemí a
laboratoře.

Výzkumné instituce

KuZ – Váš partner v oblasti
technologie plastů

Intensiver Erfahrungsaustausch im Workshop
Intenzivní výměna zkušeností na semináři

Naše kompetence a možnosti se přitom prolínají celým
procesem hmotného zhodnocení při výrobě plastových
výrobků. V centru zájmu je technicko-technologická podpora zpracovatelů a uživatelů plastů, ať již přímo ve firmě
nebo zpracováním dílčích úkolů u nás v KuZ.
Přitom se jedná především o poradenství ke konstrukční a
výrobní problematice, ale i úpravu a optimalizaci strojů.
Dlouholeté zkušenosti a využívání moderních nástrojů, např.
simulací, jsou zárukou efektivního řešení. K dalším tématům patří například konstruktivní a procesně technické zpracování spojů prostřednictvím moderních postupů sváření
plastů.
Inovace a efektivita v konkurenčním boji rozhodují o vrcholném nebo středním postavení společnosti. V oblasti plastů
k tomu patří vysoce efektivní a flexibilní technologie a využívání novodobých materiálů a jejich kombinací. Příkladem
je kombinace postupu vstřikování termoplastů a reaktivní
polyuretanové techniky, pro kterou KuZ zpracovává aplikační řešení.

Kurzprofil
Für die ressourcen-effiziente Herstellung hochwertiger Formteile
und Baugruppen aus Kunststoff
(auch in Kombination mit anderen
Materialien) entwickelt das KuZ
technisch-technologische Lösungen.
Für unsere Kunden bieten wir dabei
unser Know-how entlang der Wertschöpfungskette im Rahmen von
FuE, innovativen Dienstleistungen
und fachspezifischer beruflicher
Weiterbildung von gewerblichem
und ingenieur-technischem Industriepersonal.
Stručný profil
Pro surovinově-efektivní výrobu
kvalitních forem a montážních celků
z plastů (také v kombinaci s jinými
materiály) vyvíjí KuZ technickotechnologické řešení. Zákazníkům
přitom nabízíme naše know-how
pro celý proces hmotného zhodnocení v rámci výzkumu a vývoje,
inovativní služby a další odborné
profesní vzdělávání obchodního a
inženýrsko-technického průmyslového personálu.

V akreditované testovací laboratoři jsou připraveni zkušení technici, fyzici, chemici a laboranti, jakož i moderní testovací zařízení. Realizují se zde jak testy prvních vzorků, tak
řešení svízelných problémů souvisejících s poruchami produkce nebo analýzy vzniklých škod.
Využijte širokou nabídku spolupráce s KuZ pro Váš technicko-technologický a hospodářský úspěch. Účastí Vašich
spolupracovníků na dalším vzdělávání a rozšiřování jejich
kvalifikace si zajistíte potřebný náskok.
n
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Präzise bis ins Detail
LIM ist ein ausgezeichneter Spezialist für Lasermikrobearbeitung

L I M
LIM Laserinstitut Mittelsachsen
GmbH
Technikumplatz 17
D-09648 Mittweida
Telefon: +49 3727 581401
Telefax: +49 3727 581496
info@lim-gmbh.com
www.lim-gmbh.com

Leistungsspektrum
n Mikrostrukturierung
n Lasermikrosintern
n Schichtabscheidung
n Oberflächenmodifizierung
n Laserbearbeitung
n Laserkomponenten
n Simulation
Spektrum služeb
n Mikrostrukturování
n Laserové slinování
n Segregace vrstev
n Modifikace povrchů
n Laserové zpracování
n Laserové komponenty
n Simulace
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Geschäftsführer Dipl.-Physiker Robby
Ebert | Jednatel Dipl.-Physiker Robby
Ebert

Lasergesinterte Mikrostruktur/Haar | Mikrostruktura vyrobená laserovým
slinováním/vlas

Die LIM Laserinstitut Mittelsachsen GmbH führt für ihre
Kunden diskret und flexibel Forschung zu speziellen Lasermaterialbearbeitungstechnologien sowie Dienstleistungen
mit Laserverfahren aus, die man nicht in einem Laser Job
Shop bekommt. Dafür stehen der gesamte Anlagenpark des
exzellent ausgestatteten Laserinstitutes der Hochschule
Mittweida und derzeit 18 motivierte Mitarbeiter zur Verfügung. Die Tradition der Laserforschung an der Hochschule
Mittweida reicht bereits 40 Jahre zurück. In letzter Zeit
konnten zahlreiche Preise für technologische Entwicklungen und wissenschaftliche Veröffentlichungen errungen
werden. Der langjährige Erfahrungsschatz kommt auch den
Kunden der GmbH zugute. Pro Jahr werden 100 – 150 Aufträge im Umfang von 100 bis 100.000 Euro bearbeitet.
Es werden solch hochspezialisierte Verfahren wie Laserpulsabscheidung von Hartstoffschichten zum Verschleißschutz, Mikrostrukturierung durch Schichtabtrag für Sensoren, Mikroschneiden und Mikrobohren mit ultrakurzen
Pulsen und UV-Laser für hochpräzise Masken, Hochratelaserbearbeitung mit Monomode-Faserlaser zum extrem
schnellen Schneiden verschiedenster Werkstoffe oder zur
effektiven Oberflächenbearbeitung z. B. für die Photovoltaik und das weltweit einmalige Lasermikrosintern zur Generierung von Mikrostrukturen mit höchster Auflösung für
Kundenapplikationen untersucht und teilweise in Kleinserien umgesetzt. Gemeinsam mit den Kunden werden so
in kurzer Zeit eigenständige Lösungen fernab vom Mainstream gefunden, die einen großen Know-how Vorsprung
garantieren.

Durch das Verfahren Lasermikrosintern können z. B. dünnste Wände von der Dicke eines Haares (vgl. Bild) erzeugt werden. Dabei können auch Höhen und Durchmesser von einigen Millimetern erreicht werden. Die Präzision des Verfahrens ist angesichts der Flexibilität ebenfalls beachtlich. Für
Kunden wurde eine Ringstruktur mit einem Durchmesser
von 10 mm mit einer absoluten Abweichung von nur 10
µm realisiert. Die Bauzeit richtet sich nach der Bauhöhe und
dem gesinterten Volumen, d. h. eine filigrane Struktur, wie
auf dem Bild zu sehen, kann sehr schnell in einer Bauhöhe
von einigen 100 µm gebaut werden.
Sehr präzise Strukturen können auch durch Abtrag mit
ultrakurzen Pulsen erzeugt werden (vgl. Bild rechts). Das
funktioniert ähnlich wie beim Fräsen, nur dass die abgetragenen Schichten eine Dicke von kleiner 1 µm haben.
Dadurch können sehr genaue Durchbrüche mit z. B. definiert abgeschrägten Rändern erzeugt werden. Das Material spielt dabei kaum eine Rolle, so können mit dem Laser
auch solche mechanisch schwer bearbeitbaren Materialien
wie Wolfram und Tantal gut strukturiert werden.
Die mit der GmbH erzielten Gewinne werden vom Eigentümer, dem Laserinstitut Mittelsachsen e. V., zukunftsträchtig
angelegt, zum Beispiel zur Förderung von an Physik interessierten Schülern und von Studenten der Lasertechnik bzw.
Photonik oder für die vereinseigene Vorlaufforschung. Damit
wird u. a. sichergestellt, dass Mittweida auch übermorgen
noch eine der führenden Adressen für Laseranwendungen
in Deutschland ist.
n
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Precizní až do detailu
LIM je specialista na laserové mikroobrábění

Laserabgetragener Mikroschlitz/Streichholzkuppe | Laserem vytvořený otvor/hlavička od zápalky

LIM Laserinstitut Mittelsachsen GmbH realizuje pro své
zákazníky diskrétní a flexibilní výzkum pro speciální technologie zpracování materiálu laserem, ale i služby spojené
s laserovými postupy, které nejsou zcela běžné. K dispozici má přitom veškeré zařízení excelentně vybaveného laserového institutu Vysoké školy Mittweida a 18 vysoce motivovaných spolupracovníků. Tradice laserového výzkumu na
Vysoké škole Mittweida trvá více než čtyřicet let. V posledních letech mu byly uděleny četné ceny za technologický
vývoj a vědecké publikace. Tyto dlouholeté zkušenosti slouží také zákazníkům společnosti LIM Laserinstitut Mittelsachsen GmbH. Ročně je zpracováno 100-150 zakázek v
hodnotě od 100 do 100 000 eur.
Jsou zkoumány a částečně i produkovány malé série tak
specializovaných postupů, jako je pulzní laserová depozice
tvrdých povlaků k ochraně proti opotřebení, mikrostrukturování senzorů odstraňováním vrstev, mikrořezání a mikrovrtání ultrakrátkými pulzy a UV-laser pro velmi precizní masky,
intenzivní zpracování laserem s monomode optickým vláknem k extrémně rychlému řezání různých materiálů nebo
efektivní úpravě povrchů, např. pro fotovoltaiku a světově
unikátní laserové slinování ke generování mikrostruktur s
nejvyšším rozlišením pro zákaznické aplikace. Společně se
zákazníky jsou tak v krátké době nalezena samostatná řešení odlišná od mainstreamu, která díky odborným znalostem
zaručují velký náskok.

Prostřednictvím postupů laserového slinování mohou být
vytvářeny např. velmi tenké stěny o tloušťce vlasu (viz. obrázek). Přitom je možné docílit výšky a průměru několika milimetrů. Preciznost postupu je pozoruhodná také z hlediska
flexibility. Pro zákazníka byla realizována kruhová struktura s průměrem 10 mm s absolutním odchýlením pouhých
10 µm. Doba stavby je dána její výškou a slinutém objemu,
tzn. filigránská struktura, kterou vidíte na obrázku, může
být velmi rychle postavena do výšky několika 100 µm.
Velmi precizní struktury mohou být vytvořeny také využitím
ultrakrátkých pulzů (viz. obrázek vpravo). To funguje obdobně jako u vláken, pouze s tím rozdílem, že oddělené vrstvy
mají tloušťku 1 µm. Tak mohou být vyrobeny velmi přesné
otvory s např. definovanými šikmo seříznutými okraji. Materiál přitom nehraje téměř žádnou roli. Proto je možné laserem strukturovat také mechanicky velmi těžko zpracovatelné materiály jako je wolfram a tantal.

Kurzprofil
Wir bieten kundenorientierte
Forschung, Entwicklung und Dienstleistung zu hochspezialisierten
Laserverfahren an. Flexibel, diskret
und mit hoher Einsatzbereitschaft
widmen wir uns Ihren Aufgaben, die
gern auch schwierig sein dürfen.
Stručný profil
Našim zákazníkům nabízíme
výzkum, vývoj a služby ve vysoce
specializovaných laserových postupech. Flexibilně, diskrétně a s velkým nasazením se věnujeme Vašim
úkolům a s radostí vítáme, jsou-li
obtížnější.

Dosažený zisk investuje Laserinstitut Mittelsachsen e. V. do
budoucnosti, např. na podporu žáků se zájmem o fyziku,
studentů laserové techniky, popř. fotoniky nebo na přípravu vlastního výzkumu. Tak je zajištěno, že Mittweida bude
i pozítří jednou z vedoucích lokalit laserových aplikací v
Německu.
n

Výzkumný atlas Sasko 2012

43

Forschungseinrichtungen

Anerkannter Partner für
faserbasierte Lösungen
Forschung & Entwicklung erhöhen die Wettbewerbsfähigkeit
und sichern die Zukunft

Papiertechnische Stiftung
Heßstraße 134
D-80797 München
Telefon: +49 89 12146-0
Telefax: +49 89 12146-36
Pirnaer Straße 134
D-01809 Heidenau
Telefon: +49 3529 551-60
Telefax: +49 3529 551-899
info@ptspaper.de
www.ptspaper.de

Forschungsspektrum
n Entwicklung von umweltgerechten und nachhaltigen
Papier- und Verpackungsprodukten
n Entwicklung von Biomaterialien
für Leichtbau und Spezialanwendungen
n Gewinnung von Wertstoffen aus
Reststoffen
n Optimierung von Wasserkreisläufen und Abwasserreinigung
n Reduzierung des Energieverbrauchs
Spektrum služeb
n Vývoj trvalých papírových a
obalových produktů šetrných k
životnímu prostředí
n Vývoj biomateriálu pro stavby z
lehkých materiálů, lehké konstrukce a speciální aplikace
n Získávání druhotných surovin z
odpadních látek
n Optimalizace oběhu vody a
čištění odpadních vod
n Redukce spotřeby energie
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Die enge Verzahnung von wissenschaftlicher Tätigkeit mit
lösungsorientierter Beratung, einer leistungsstarken Analytik und breit gefächerten Weiterbildungsangeboten sowie
die Kooperation in nationalen wie internationalen Netzwerken zeichnet die Papiertechnische Stiftung (PTS) aus.
Das über 60jährige Wissen wird heute von 155 Mitarbeitern an zwei Standorten in München und Heidenau Unternehmen aller Branchen zur Verfügung gestellt.
Die PTS ist auf vier Kernthemen fokussiert: Biomaterialien, insbesondere für den Einsatz im Leichtbau, innovative Verpackungslösungen, umweltgerechte Papierprodukte
für Printmedien und Spezialanwendungen sowie effizienter Einsatz von Ressourcen, vor allem von Fasern, Wasser
und Energie.
Mit einem Forschungsumfang von jährlich ca. 80 öffentlich geförderten Projekten und einem Fördervolumen von
etwa acht Millionen Euro zählt die PTS zu den großen Industrieforschungsinstituten in Europa. Mit diesem Know-how
entwickeln die Mitarbeiter der PTS gemeinsam mit Un ternehmen neue, zukunftsfähige Produkte. Dank ausgezeichnetem Wissen um nationale und europäische För derprogramme sind PTS-Experten sehr erfolgreich bei der
Beantragung von Innovationsmitteln und unterstützen die
Unternehmen hierbei. Modern ausgestattete Technika in
München und Heidenau ermöglichen die Produkttestung
in einem industrienahen Maßstab.
Mit ihren Beratungsleistungen steigern die Mitarbeiter
der PTS die Effizienz der Werksprozesse, minimieren die
Betriebskosten, optimieren das Energie- und Wassermanagement, erhöhen die Effizienz des Ressourceneinsatzes
und erstellen Gutachten.
Die chemischen und physikalischen Labors der PTS sind
mit innovativer und konventioneller Prüftechnik für papierne Werkstoffe sowie Halb- und Fertigerzeugnisse aus -

gestattet. Die Proben werden von kompetenten und langjährig in dieser Branche tätigen Mitarbeitern umfassend
geprüft und bewertet. Die PTS liefert nicht nur zuverlässige
Messwerte, auf Wunsch erhalten die Kunden auch Lösungen zur betrieblichen Problembehebung.
In den Seminaren, Workshops und Symposien der PTS
bürgen erfahrene Referenten aus Wissenschaft und industrieller Praxis für hohe Qualität. Inhaltliche Schwerpunkte
liegen in Stoffaufbereitung, Deinking, Papiererzeugung,
Chemical Management, Energie- und Wassermanagement,
Oberflächentechnologie/Streichtechnik, Papierverarbeitung
sowie Mess- und Sensortechnik.
Um für die komplexen Herausforderungen effizient innovative Lösungen zu entwickeln, ist die Zusammenarbeit in
Netzwerken unverzichtbar. Die PTS hat sich daher national
und international gut vernetzt und kooperiert mit Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen. Als
Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft industrieller
Forschungsvereinigungen (AiF) ist die PTS seit 1954 ein
starker Partner in der industriellen Gemeinschaftsforschung.
Auf nationaler Ebene arbeitet die PTS im Cluster Papierforschung (CPF) mit. Ziel dieses Netzwerkes ist es, nachhaltige Innovationskraft für die Papier- und verwandte Industrien zu entwickeln. Auf europäischer Ebene ist die PTS Partner in der Forest-based Sector Technology Platform (FTP),
einem Netzwerk für Forschung und Innovation in Forstwirtschaft, Holzindustrie, Zellstoff- und Papierindustrie. Ebenfalls europaweit organisiert ist die Association of European
Fibre and Paper Research Organisations (EFPRO), eine Plattform für Kooperationen in der Forschung im Sektor Zellstoff
und Papier, in der die PTS Gründungsmitglied ist.
Über Anfragen von Unternehmen und
Kooperationspartnern freuen wir uns!

n
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Uznávaný partner pro řešení
na bázi vláken
Výzkum & vývoj zvyšuje konkurenceschopnost a zajišťuje budoucnost

Papiertechnische Stiftung (PTS) se vyznačuje úzkým propojením vědecké činnosti s poradenstvím zaměřeným na
hledání řešení, výkonnou analytikou a širokou nabídkou
dalšího vzdělávání, ale i kooperací v národních a nadnárodních sítích. Vědomosti získané během více než 60 let
její činnosti jsou v současnosti k dispozici podnikům ze
všech oblastí. Předává je na 155 zaměstnanců ve dvou
lokalitách - v Mnichově a Heidenau.
PTS se zabývá čtyřmi hlavními tématickými oblastmi:
biomateriály, především pro stavby z lehkých materiálů a
odlehčené konstrukce, inovativní obalová řešení, papírové produkty šetrné k životnímu prostředí pro tisková média
a speciální aplikace, ale i efektivní využití surovin, především vláken, vody a energie.
S výzkumným rozsahem 80ti projektů financovaných z
veřejných prostředků a výší dotací cca osm milionů eur se
PTS řadí k největším výzkumným institutům v Evropě. Díky
tomuto know-how vytváří spolupracovníci PTS společně s
podniky nové produkty orientované na budoucnost. Vynikající znalost národních a evropských dotačních programů
umožňuje odborníkům z PTS úspěšně podporovat podniky
při podáván žádostí o prostředky na výzkum a vývoj. Moderně vybavené technické zázemí v Mnichově a Heidenau umožňuje testování produktů v průmyslovém měřítku.
Službami v oblasti poradenství zvyšují spolupracovníci PTS efektivitu pracovních procesů, minimalizují provozní
náklady, optimalizují energetický a vodní management,
zvyšují efektivitu využívání surovin a vydávají odborné
posudky.
Chemické a fyzikální laboratoře PTS jsou vybaveny
inovativní a konvenční zkušební technikou na látky pro
výrobu papíru, ale i polotovary a hotové výrobky. Vzorky
jsou testovány a hodnoceny kompetentními spolupracovníky s dlouholetými zkušenostmi. PTS nedodává pouze

spolehlivě naměřené hodnoty, ale na žádost obdrží zákazníci také návrhy na řešení provozních problémů.
Zkušení referenti z oblasti vědy i průmyslové praxe ručí
za vysokou kvalitu seminářů, workshopů a sympózií, které
PTS pořádá. Ke stěžejním tématům patří příprava látek,
odbarvování a výroba papíru, chemický management, energetický a vodní management, technologie úpravy povrchu, zpracování papíru, měřící a senzorová technika.
K vytváření efektivních inovativních řešení pro komplexní výzvy, je nepostradatelným faktorem spolupráce s
dalšími subjekty. PTS se proto zapojila do národních i mezinárodních kooperačních sítí a spolupracuje s vysokými školami, výzkumnými zařízeními a podniky. PTS je spoluzakládajícím členem AiF, německé federace průmyslových
výzkumných asociací, a tím i silným partnerem průmyslového výzkumu od roku 1954.
Na národní úrovni spolupracuje PTS s clustrem papírenského výzkumu (CPF). Cílem tohoto propojení je vytvořit trvalou inovační sílu papírenského a přidruženého
průmyslu. Na evropské úrovni je PTS partnerem v síti pro
inovace v lesnictví, dřevařském průmyslu, průmyslu papíru a celulózy, zvané Forest-based Sector Technology Platform (FTP). Evropskou kooperační platformou pro spolupráci ve výzkumu celulózy a papíru je také Association of
European Fibre and Paper Research Organisations (EFPRO),
ve které je PTS zakládajícím členem.

Kurzprofil
Die Papiertechnische Stiftung (PTS)
besitzt ein über 60jähriges fundiertes Wissen in der Erzeugung und
Modifizierung von Fasern sowie
deren Verarbeitung zu innovativen
Papier- und Verpackungsprodukten.
Basierend auf einer anwendungsorientierten Forschung unterstützen
155 Mitarbeiter in München und
Heidenau Unternehmen aller Branchen mit Entwicklung, Beratung,
Messtechnik und Weiterbildung.
Stručný profil
Papiertechnische Stiftung (PTS)
vlastní fundované vědomosti získané během více než 60 let praxe v
oblasti výroby a modifikace vláken,
ale i jejich zpracování na papírové a
obalové materiály. Na základě aplikovaného výzkumu podporuje 155
zaměstnanců v Mnichově a Heidenau podniky ze všech odvětví prostřednictvím vývoje, poradenství,
měřící techniky a dalšího vzdělávání.

Těšíme se na poptávky a kooperační partnery! n
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Forschungseinrichtungen

STFI – Textilforschung im Wandel
20 Jahre international erfolgreiche Entwicklung Technischer Textilien in Chemnitz

Sächsisches Textilforschungsinstitut e. V. (STFI)
Annaberger Straße 240
D-09125 Chemnitz
Telefon: +49 371 52740
Telefax: +49 371 5274153
stfi@stfi.de
www.stfi.de

Leistungsspektrum
n Kompetenzzentrum Vliesstoffe
n Innovationszentrum Technische
Textilien
n Transferzentrum
n Akkreditierte Prüfstelle Textil
n Zertifizierungsstelle
Schutztextilien
Spektrum služeb
n Kompetenční centrum pro
netkané látky
n Inovační centrum pro technické
textilie
n Centrum pro transfer
n Akreditovaná zkušebna
textilních materiálů
n Certifikace ochranných textilií
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Geschäftsführender Direktor Dipl.-Ing.Ök. Andreas Berthel | Generální ředitel
Dipl.-Ing.-Ök. Andreas Berthel

Dipl.-Ing. Uwe Metzner an der 3D-Hightech-Gewirke-Schneidanlage zur Herstellung
von Polsterungen für Möbel oder Autositze.
Dipl.-Ing. Uwe Metzner u 3D řezacího stroje na výrobu čalounění pro nábytek nebo
autosedačky.

Die Gründung des Sächsischen Textilforschungsinstitutes e. V.
(STFI) erfolgte am 17. Februar 1992 durch 27 Unternehmen und Einrichtungen. Ab 1993 nahm das Institut seine
wissenschaftliche Tätigkeit auf. Grundlage der Institutsgründung war eine vom Forschungskuratorium Textil e. V.
durchgeführte Evaluierung der zwei Vorgängerinstitute:
Forschungsinstitut für Textiltechnologie GmbH Chemnitz
und Institut für Technische Textilien GmbH Dresden. Im
Ergebnis dieser Evaluierung erfolgte die Zusammenführung
der Kernkompetenzen im STFI. Damit wurde im Freistaat
Sachsen ein wichtiger Grundstein für die wissenschaftlichtechnische Infrastruktur der Textilindustrie in den neuen
Bundesländern gelegt.
Mit Enthusiasmus, Forschergeist und Ideenreichtum ist
es den Mitarbeitern, deren Zahl von 57 auf heute 120 gestiegen ist, gelungen, das Institut als anerkannte Einrichtung
der Textilforschung, Textilprüfung und Zertifizierung in
Deutschland und Europa zu etablieren. Die anwendungsund erzeugnisorientierte Ausrichtung der Forschung und
Entwicklung von Beginn an auf Technische Textilien und
Vliesstoffe hat der Textilindustrie und dem Textilmaschinenbau wichtige Impulse gegeben und neue Marktchancen eröffnet.
Aus der Tradition der sächsischen Textilforschung heraus trägt das STFI dazu bei, dass Chemnitz ein moderner
international anerkannter Standort der Entwicklung und
Herstellung Technischer Textilien für unterschiedlichste

Anwendungen geworden ist. Diesem Anliegen trägt auch
die seit Dezember 2006 bestehende Kooperationsvereinbarung zwischen der Technischen Universität Chemnitz und
dem STFI Rechnung, in der neben Inhalten der wissenschaftlichen Zusammenarbeit vor allem Fragen der Entwicklung des wissenschaftlichen Nachwuchses im Mittelpunkt der Aktivitäten stehen.
Aufbauend auf den drei Säulen Kompentenzzentrum
Vliesstoffe, Innovationszentrum Technische Textilien sowie
Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen wird sich das STFI
auch zukünftig den weitgefächerten Aufgaben der Forschung und Entwicklung Technischer Textilien widmen. Im
Fokus stehen dabei der textile Leichtbau in all seinen Facetten, beginnend bei CFK-Halbzeugen, über funktionsintegrierte und prozessoptimierte Fertigungsverfahren auf Basis
textiler Technologien bis hin zur Entwicklung neuer hybrider textiler Materialverbunde. Das Recycling sowohl von
Prozessabfällen als auch am „end of life“ dieser neuen,
zum Teil sehr kosten-, ressourcen- und energieintensiven
Werkstoffe wird an Bedeutung gewinnen.
Im Vordergrund der Arbeiten stehen Kundenanfragen
und -bedürfnisse, die letztlich den Inhalt der Entwick lungsarbeiten definieren. Neue Materialien und Verfahren
fordern die Entwicklung geeigneter Prüfverfahren und komplexer Bewertungskriterien. Dieser Herausforderung stellt
sich das Institut.
n

Výzkumné instituce

STFI – Změny v textilním výzkumu
20 let mezinárodně úspěšného vývoje technických textilií v Chemnitzu

Erik Fischbach an einer Faservliesstoffanlage zur Herstellung Technischer
Textilien.
Erik Fischbach u stroje na netkané látky
pro výrobu technických textilií.
Fotos (3): Wolfgang Schmidt

Sächsisches Textilforschunsinstitut e.V. (STFI) byl založen
17. února 1992. Na jeho založení se podílelo 27 podniků
a zařízení. V roce 1993 započal institut s vědeckou činností. Základem pro založení institutu byla evaluace dvou
předcházejících institutů: Forschungsinstitut für Textiltechnologie GmbH Chemnitz a Institut für Technische Textilien GmbH Dresden, provedená společností Forschungskuratorium Textil e. V., která vedla ke spojení jejich hlavních kompetencí do jedné organizace – STFI. Tím byl ve
Spolkové zemi Sasko položen důležitý základní kámen pro
vědecko-technickou infrastrukturu v textilním průmyslu
nových spolkových zemí.
S entusiasmem, výzkumným duchem a bohatými nápady
se spolupracovníkům podařilo etablovat institut, který je
dnes uznávaným zařízením pro textilní výzkum, kontrolu
a certifikaci jak v Německu, tak v Evropě. Počet angažovaných spolupracovníků za tu dobu vzrostl z 57 na 120.
Výzkum a vývoj je od počátku zaměřen na využívání a výrobu technických textilií a netkaných látek. Přináší důležité
impulsy pro textilní strojírenství a otevírá nové šance na
trhu.
Díky tradici saského textilního výzkumu přispěl STFI k tomu,
že se z Chemnitzu stala moderní mezinárodně uznávaná
lokalita pro vývoj a výrobu technických textilií pro nejrůznější využití. K této skutečnosti přispívá také kooperační

smlouva mezi Technickou univerzitou Chemnitz a STFI uzavřená v prosinci 2006, jejímž obsahem jsou kromě vědecké
spolupráce také otázky spojené s vědeckým dorostem.
Na základě třech hlavních oblastí - kompetenční centrum
pro netkané látky, inovační centrum pro technické textilie a testování a certifikace – se STFI bude i v budoucnu
věnovat širokosáhlým úkolům výzkumu a vývoje technických textilií. V centru zájmu jsou přitom textilie pro
lehké stavby a konstrukce ve všech fasetách, počínaje CFKpolotovary, přes funkčně integrované a optimalizované
výrobní procesy na bázi textilních technologií, až po vývoj
nových hybridních textilních kompozit. Recyklace, odpady
vzniklé při produkci, ale i produkty s končící životností
těchto nových, částečně velmi náročných materiálů na náklady, suroviny a energii, získají na významu.

Na prvním místě jsou vždy poptávky a potřeby zákazníka,
které nakonec definují rámec vývojových prací. Nové materiály a postupy vyžadují vývoj vhodných testovacích metod
a komplexnějších hodnotících kritérií. Tuto výzvu institut
přijal.
n

Kurzprofil
Das international anerkannte STFI
führt anwendungsorientierte, industrienahe Forschungs- und Entwicklungsaufgaben durch. Schwerpunkte
neben den Vliesstofftechnologien
sind Technische Textilien in den
Bereichen Mobiltextilien, Geotextilien, Agrartextilien, Ökotextilien,
Bautextilien, Leuchttextilien sowie
der textile Leichtbau, textile Filter
und Schutztextilien. Dienstleistungen auf dem Gebiet der Prüfung
und Zertifizierung von Textilien bilden einen weiteren Teil der Institutstätigkeit.
Stručný profil
Mezinárodně uznávaný institut STFI
provádí výzkumné a vývojové práce
se zaměřením na jejich praktické
využití v průmyslu. Stěžejními body
jsou kromě technologií netkaných
látek také technické textilie v následujících oblastech: technické textilie
pro dopravní průmysl, geotextilie,
textilie pro zemědělství, ekologické
textilie, stavební textilie, svítící textilie, ale i textilie pro lehké konstrukce, textilní filtry a ochranné
textilie. Další činností institutu je
poskytování služeb v oblasti testování a certifikace textilií.
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SID – Forschung und Entwicklung
für die Druckbranche
Lösungen für Druckvorstufe, Druck und Weiterverarbeitung

Sächsisches Institut für die
Druckindustrie GmbH
Mommsenstraße 2
D-04329 Leipzig
Telefon: +49 341 25942-0
Telefax: +49 341 25942-99
info@sidleipzig.de
www.sidleipzig.de

Schwerpunkte in Forschung und
Entwicklung
n Verfahrenstechnische Optimierungen im Offsetdruckprozess
n Alternative Druckverfahren
n Druckweiterverarbeitung
n Mess- und Prüfverfahren zur
Kontrolle der Maschineneinstellungen und des Druckprozesses
n Spezialmessgeräte für
Maschinenhersteller
n Funktionale Beschichtungen
n Verpackungsdruck
Stěžejní body výzkumu a vývoje
n Technická optimalizace procesů
v ofsetovém tisku
n Alternativní tiskařské postupy
n Další zpracování tisku
n Měření a zkoušky ke kontrole
nastavení strojů a tiskového
procesu
n Speciální měřící přístroje pro
výrobce strojů
n Funkční úprava povrchů
n Potisk obalových materiálů
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Dr.-Ing. Jürgen Stopporka,
Geschäftsführer |
Dr.-Ing. Jürgen Stopporka,
jednatel

Forschungs- und Entwicklungsprojekte werden zum einen
mit kleinen und mittelständischen Unternehmen, die die
Fachkompetenz des SID schätzen, realisiert. Unterstützt von
Bundesministerien und Ländern, betreibt das Institut außerdem marktvorbereitende Industrieforschung für neue,
zukunftsweisende Technologien in der Druckindustrie. Gleichzeitig ist das SID in Projekte der industriellen Gemeinschaftsforschung eingebunden. Das Institut arbeitet mit
namhaften Institutionen und Verbänden eng zusammen.
Dazu gehören zum Beispiel:
n Bundesverband Druck und Medien (bvdm) e. V.
n Forschungsgesellschaft Druckmaschinen (FGD) e. V.
n Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau
(VDMA) e. V.
n Papiertechnische Stiftung (PTS)
n Leibniz Institut für Oberflächenmodifizierung
Gemeinsam mit diesen Partnern widmet sich das SID aktuellen Themen, wie z.B. der Bestimmung des Aushärtungsgrades von UV-Farben oder der Prozessstabilität beim IPAfreien Offsetdruck. Laufende Projekte befassen sich mit der
Entwicklung von Messmethoden und -geräten zur hochgenauen Positionsbestimmung von flächigen Objekten auf der
Basis von intelligenten Messstrukturen, der Ermittlung der
Bahnspannungsverteilung über die Breite einer laufenden
Materialbahn im Herstellungs- und Verarbeitungsprozess
oder den optimalen Verarbeitungsparametern an Klebebindeanlagen. Im Ergebnis entsteht neue innovative Messtechnik, die bislang bestehende Probleme lösen hilft. Beispielhaft für verfahrenstechnische Neuheiten steht der Druck
von funktionalen Schichten mit elektrisch leitfähigen Medien

zur Herstellung von RFID-Antennen oder die Erarbeitung
einer Richtlinie zur ökologischen Bewertung von Bogenoffset-Druckmaschinen.
Auftragsforschung für kleine und
mittelständische Unternehmen
Das SID unterstützt Firmen, die keine ausreichenden eigenen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten haben, mit
seinem fundierten Know-how. Dabei kann es sich um Spezial-Messaufgaben handeln, um die Entwicklung ganzer
Baugruppen oder um verfahrenstechnische Aufgabenstellungen. Die umfangreiche messtechnische Ausrüstung des
SID für verschiedenste Messgrößen von Lärm über Energieverbrauch bis hin zu Papiereigenschaften ist dabei von
großem Vorteil. Mit dem Akkreditierten Prüflabor für Druckqualität und Weiterverarbeitung verfügt das SID über eine
anerkannte Messstelle für drucktechnische Prüfgrößen.
Entwicklung von Spezialbaugruppen, Mess- und
Prüfgeräten
In Zusammenarbeit mit Maschinenherstellern und Druckereien entwickelt das SID Spezial-Lösungen sowie Messund Prüfgeräte für den weltweiten Vertrieb. Das PasserMessgerät LUCHS z. B. ist heute fester Bestandteil bei der
Prüfung und Abnahme jeder Druckmaschine.
Zum Portfolio gehören aber auch Instrumente zur:
n UV-Aushärtungsmessung
n Bestimmung der Feuchtmittelzusammensetzung
n Messung von Spaltmaßen und Anpresskräften
n Aufzugshöhenmessung
n Messung der Klebebindefestigkeit

n

Výzkumné instituce

SID – Výzkum a vývoj pro tiskařský
průmysl
Řešení pro přípravu tisku, tisk a další zpracování

Passermessgerät LUCHS
Měřící systém LUCHS

Probedruckgerät im akkreditierten Prüflabor
Přístroj na testování tisku v akreditované zkušební laboratoři

Projekty výzkumu a vývoje jsou realizovány s malými a středně velkými podniky, které oceňují odborné kompetence SID.
Kromě toho provádí institut za podpory spolkových a státních ministerstev průmyslový výzkum nových průkopnických
technologií v tiskařském průmyslu, který má vést k jejich
uvedení na trh. Zároveň je SID zapojen do projektů společného průmyslového výzkumu. Institut úzce spolupracuje s
významnými institucemi a spolky.

Výzkum na zakázku pro malé a středně velké
podniky
SID podporuje svým know-how firmy, které nemají dostatečné vlastní kapacity pro výzkum a vývoj. Přitom se může
jednat o speciální měření, vývoj celých montážních prvků
nebo o problematiku technických postupů. Velkou výhodou
je rozsáhlé vybavení, kterým SID disponuje, pro nejrůznější
měření - od hluku, přes spotřebu energie, až po vlastnosti
papíru. Díky akreditované zkušební laboratoři pro kvalitu
tisku a další zpracování má SID uznávané měřící středisko
pro zkušební veličiny techniky tisku.

K nim patří například:

n Bundesverband Druck und Medien (bvdm) e. V.

n Forschungsgesellschaft Druckmaschinen (FGD) e. V.
n Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau

(VDMA) e. V.
n Papiertechnische Stiftung (PTS)
n Leibniz Institut für Oberflächenmodifizierung e. V.
Společně s těmito partnery se SID věnuje aktuálním tématům, např. určení stupně vytvrzení UV barev nebo stability procesu při ofsetovém tisku bez IPA. Současné projekty se zabývají vývojem měřících metod a přístrojů k
velmi přesnému určení pozice plošných objektů na bázi
inteligentních měřících struktur, rozdělení napětí pásu na
šíři pohybujícího se materiálu ve výrobním a zpracovatelském procesu nebo stanovení optimálních parametrů
strojů na lepenou vazbu. Výsledkem je vývoj nové inovativní měřící techniky, která pomáhá řešit dosavadní problémy. Příkladem novinek v technických postupech je tisk
funkčních vrstev s elektrickými vodiči k výrobě RFID antén
nebo zpracování směrnice pro ekologické hodnocení strojů na archový ofsetový tisk.

Vývoj speciálních montážních celků, měřících a
zkušebních přístrojů
Ve spolupráci s výrobci strojů a tiskárnami vyvíjí SID speciální řešení pro měřící a zkušební přístroje pro celosvětový
odbyt. Například měřící systém LUCHS je v současnosti stálou součástí kontroly a nákupu každého tiskového stroje.

Kurzprofil
Das Sächsische Institut für die
Druckindustrie (SID) ist seit 1993
als gemeinnützige industrienahe
Forschungseinrichtung Partner des
grafischen Maschinenbaus, kompetente Technologietransferstelle
sowie ingenieur-technischer Dienstleister für die Druckbranche. Die
Polygraphische innovative Technik
Leipzig GmbH (PITSID) wurde 1999
als Schwesterfirma gegründet.
PITSID produziert und vermarktet
Innovationen, die im Rahmen der
Forschungstätigkeit des SID entstanden sind und erzielt mit der
Spezialmesstechnik für die grafische Industrie weltweit große
Erfolge.
Stručný profil
Od roku 1993 je Sächsisches Institut
für die Druckindustrie (SID) neziskové výzkumné zařízení pro průmysl,
partner grafického strojního průmyslu, kompetentní ústav pro přenos technologií, ale také poskytovatel technicko-inženýrských služeb
pro tiskařský průmysl. V roce 1999
byla založena sesterská společnost
Polygraphische innovative Technik
Leipzig GmbH (PITSID), která produkuje a uvádí na trh inovace vytvořené v rámci výzkumné činnosti SID a
v oboru speciální měřící techniky
pro grafický průmysl dosahuje
celosvětových úspěchů.

K portfoliu patří i další přístroje na:

n Měření UV vytvrzení

n Určení složení vlhčících roztoků

n Měření šířky a tlaku mezi válci tiskového stroje
n Měření výšky zdvihu

n Testování pevnosti lepených vazeb

n
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Ideen in Bewegung
Innovative Antriebstechnik für Transport- und Montageprozesse

Beldrive Engineering GmbH
Annaberger Straße 240
D-09125 Chemnitz
Telefon: +49 371 5347-329
Telefax: +49 371 5347-349
www.beldrive.com

Leistungsspektrum
n Synchronmotoren und
-generatoren
n Antriebs- und Steuerelektronik
n Software
n Automatische Transportsysteme
n Bedienergeführte
Transportsysteme
n Inbetriebnahme und Einweisung
n Service
Spektrum služeb
n Synchronní motory a generátory
n Pohonná a řídící elektronika
n Software
n Automatické dopravní systémy
n Dopravní systémy s obsluhou
n Uvedení do provozu a zaškolení
n Servis
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Geschäftsführer Dr.-Ing. Hans Georg
Wanke | Jednatel Dr.-Ing. Hans Georg
Wanke

Jürgen Gerwing bei der Montage der Motorbremse.
Jürgen Gerwing při montáži motorové brzdy.

Die Beldrive Engineering GmbH liefert seit 1997 elektrische
Antriebslösungen für bedienergeführte und automatische
Transportsysteme. Charakteristisch sind dabei permanent
erregte Außenläufermotoren, die bei geringem Einbauvolumen und hohem Wirkungsgrad ein großes Drehmoment
zur sicheren und sanften Bewegung kundenspezifischer
Transportfahrzeuge gewährleisten.
Neben Motoren, Wechselrichtern und Fahrzeugsteuerung steht ein umfangreiches Bausteinsortiment für die
unterschiedlichsten Kundenanforderungen zur Verfügung.
Haupteinsatzgebiete sind teilautomatisierte Montage- und
Logistikprozesse sowie Transportaufgaben für Test- und
Prüfumfänge in Systemen der Qualitätssicherung mit Nutzlasten bis ca. 3,5 Tonnen. Durch den Einsatz induktiver oder
optischer, fehlertoleranter Spurführungssysteme sind die
Fahrkurse automatischer Bodentransportsysteme einfach
und flexibel an kundenspezifische Layouts anzupassen. Leitsysteme können über WLAN auf die Fahrzeuge zugreifen
und die Transporte flexibel steuern.
Ebenso bietet die Ausrüstung automatisierter Fahrzeuge mit innovativer Bediensensorik interessante Möglichkeiten für die Kombination von bedienergeführten Funktionen, etwa Kommissionieraufgaben im Lagerbereich, mit
automatischem Transport des Kommissioniergutes zum Verbauort im Montagebereich.
Die zunehmend bessere Verfügbarkeit hochenergetischer
Lithium-Polymer-Batterien läßt künftig die Realisierung,
leichter Bodentransportfahrzeuge mit hervorragendem
Kosten-Nutzen-Verhältnis erwarten.

Beldrive Antriebslösungen für Bodentransportsysteme in
der Automobilproduktion, etwa bei Triebwerks- und Aggregatevormontagen, haben sich seit vielen Jahren bewährt
und zeichnen sich durch hohe Verfügbarkeit und Langzeitzuverlässigkeit bei Einhaltung der erforderlichen Anlagenund Personensicherheit aus.
In enger Forschungskooperation wurde gemeinsam mit
dem Institut Chemnitzer Maschinen- und Anlagenbau ICM
innerhalb von 18 Monaten ein modulares Bodentransportsystem für schwere und große Lasten entwickelt, das gegenwärtig für die ersten Einsatzfälle im Maschinen- und
Fahrzeugbau vorbereitet wird. Darüber hinaus sind kundenspezifische Transportlösungen im Schiffbau und in der Luftfahrtindustrie geplant.
Gemeinsam mit der TU Dresden wird zurzeit an einem
Forschungsprojekt für flexible und innovative Aufzugs lösungen gearbeitet. Darüber hinaus beteiligt sich die
Beldrive aktiv mit ihrem Know how an Entwicklungsprojekten zur Elektromobilität.
Die Technologie der Beldrive Engineering GmbH hat sich
nicht nur im Serien- und Sondermaschinenbau als besonders
effizient erwiesen. Das Einsatzspektrum reicht inzwischen
von modularen automatischen Bodentransportsystemen bis
zu Sport- und Freizeitgeräten. Mittlerweile werden weit über
die Grenzen Deutschlands und Europas hinaus Beldrive
Antriebe installiert. In diesem Jahr werden allein mehr als
1000 Montagewagen weltweit mit der Antriebstechnik aus
Chemnitz im Einsatz sein.
n

Podniky s intenzivním výzkumem

Nápady v pohybu
Inovativní pohonová technika pro dopravní a montážní procesy

Cordula Pichel am Motorenprüfstand.
Cordula Pichel u zkušební stanice motoru.

Beldrive Engineering GmbH dodává od roku 1997 řešení
pro elektrické pohony řízených a automatizovaných dopravních systémů. Charakteristické jsou permanentně buzené
motory s vnějším rotorem, které mají malý vestavný objem
s vysokou účinností a zaručují velký točivý moment a
plynulý pohyb dopravních prostředků uzpůsobených
zákazníkům.
Kromě motorů, invertorů a systémů řízení vozidel, je pro
nejrůznější požadavky zákazníků k dispozici rozsáhlý sortiment konstrukčních prvků. Hlavními oblastmi využití jsou
částečně automatizované montážní a logistické procesy, ale
i transportní úkony pro testování a kontrolu v systémech
pro zajišťování jakosti s užitkovou vahou do 3,5 tun. Použitím induktivních nebo optických systémů pro udržování
jízdní stopy lze jednoduše a flexibilně přizpůsobit jízdní
kurzy automatických povrchových transportních systémů
specifickým dispozicím zákazníka. Řídící systémy se mohou
s dopravními prostředky spojit prostřednictvím WLAN a flexibilně řídit transport.
Vybavení automatizovaných vozidel inovačními ovládacími senzory otevírá zajímavé možnosti pro kombinování
funkcí řízených obsluhou, např. kompletování ve skladu, s
automatickým transportem zkompletovaného nákladu na
určené místo v montážním oddělení.
Díky neustále dostupnějším vysoce energetickým lithiumpolymerových akumulátorům lze v budoucnu očekávat výrobu lehkých pozemních dopravních prostředků s vynikajícím
poměrem nákladů a užitku.

Fotos (4): Wolfgang Schmidt

Řešení pohonů dopravních prostředků v automobilové
produkci, například při instalaci pohonných jednotek a
přípravné montáži agregátů, se osvědčily v mnohaleté praxi
a vyznačují se vysokou dostupností a dlouhodobou
spolehlivostí za dodržování požadované bezpečnosti práce.
V úzké výzkumné spolupráci s Institutem Chemnitzer
Maschinen- und Anlagebau (ICM) byl za 18 měsíců vytvořen
modulární povrchový dopravní systém pro těžké a velké náklady, který je v současnosti připravován na první uvedení
do provozu ve výrobě strojů a vozidel. Dále jsou plánována dopravní řešení v lodním a leteckém průmyslu.
Společně s TU Dresden nyní probíhá výzkumný projekt
flexibilních a inovativních řešení v oblasti výtahové techniky. Kromě toho se Beldrive svým know-how aktivně podílí
na vývojových projektech k elektromobilitě.
Technologie, kterou Beldrive Engineering GmbH vytváří, se prokázala jako efektivní nejen v sériové výrobě a výrobě speciálních strojů. Spektrum využití sahá od modulárních automatizovaných povrchových dopravních systémů
až po přístroje pro sport a volný čas. Mezitím jsou instalovány pohony Beldrive daleko za hranicemi Německa a Evropy. V tomto roce bude uvedeno do provozu více než 1000
montážních strojů po celém světě s pohonnou technikou z
Chemnitz.
n

Kurzprofil
Beldrive ist Spezialist für Elektrische Antriebssysteme mit Drehmomenten von 2 Nm bis 270 Nm und
Leistungen bis 1,5 kW für
anspruchsvolle Antriebsaufgaben.
Ob als Traktions- oder Industrieantriebe, unsere innovativen Lösungen, die auf permanenterregten
Synchronmotoren basieren, sind für
zahlreiche Anwendungen optimal
geeignet, die Sie sich vielleicht bis
heute noch gar nicht vorstellen
konnten.
Stručný profil
Beldrive se specializuje na elektrické systémy pohonů s točivým
momentem od 2 Nm do 270 Nm a
výkonem do 1,5 kW pro náročné
úkony. Ať již jako trakční nebo průmyslové pohony jsou naše inovativní řešení, vycházející z permanentně
buzeného synchronního motoru,
optimální pro mnoho aplikací, které
jsme si dodnes možná nedokázali
ani představit.
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Energie mit Zukunft.
Umwelt und Verantwortung.
Die DBI-Gruppe verbindet Erfahrungen aus der Erdgasversorgung mit der Integration
erneuerbarer Energieträger in das Gasnetz

DBI Gas- und Umwelttechnik
GmbH
Karl-Heine-Straße 109/111
D-04229 Leipzig
Telefon: +49 341 24571-11
Telefax: +49 341 24571-36
info@dbi-gut.de
www.dbi-gut.de

Geschäftsführer Dr.-Ing. Hartmut
Krause
Jednatel Dr.-Ing. Hartmut Krause
DBI - Gastechnologisches Institut
gGmbH Freiberg
Halsbrücker Straße 34
D-09599 Freiberg
Telefon: +49 3731 4195-310
Telefax: +49 3731 4195-319
info@dbi-gti.de
www.dbi-gti.de

Geschäftsfelder
n Öl-/Gasförderung und
Gasspeicherung
n Gasnetze und Gasanlagen
n Gasanwendung
n Gaschemie und Gasmesstechnik
Oblasti obchodní činnosti:
n Těžba ropy a plynu, ukládání
plynu
n Plynovody a plynárenské sítě
n Využití plynu
n Chemie a technika pro měření
plynů
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Vier Geschäftsfelder der DBI-Unternehmensgruppe
Čtyři obchodní oblasti podnikatelské skupiny DBI

Die DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH (DBI GUT) ist 1991
aus den gastechnischen Abteilungen des Deutschen Brennstoffinstituts Freiberg hervorgegangen. Sieben Jahre später wurde die DBI - Gastechnologisches Institut gGmbH
Freiberg (DBI - GTI) als Forschungseinrichtung ausgegründet. Sie erhielt 2003 den Status der Gemeinnützigkeit und
wurde außerdem als An-Institut der TU Bergakademie
Freiberg anerkannt. In der DBI - GTI vereinigen sich alle
gemeinnützigen Unternehmensbereiche, wie die grundlagenorientierte Forschung, die Weiterbildung für die Gasversorgung sowie eine unabhängige Prüfstelle für Gasgeräte, Armaturen und feste Brennstoffe. Während die DBI
GUT als wirtschaftlich orientiertes Unternehmen Planungsund Entwicklungsdienstleistungen für das Gasfach vom
Ursprung bis zum Endanwender anbietet, forscht die Tochter DBI - GTI zu grundlagenorientierten Fragestellungen der
Versorgung mit gasförmigen Energieträgern.
Der Bereich der gastechnologischen Forschung nimmt
in der DBI - GTI fast 70 % der gesamten Tätigkeit des Institutes ein. Besondere Schwerpunkte sind der Umweltschutz
in der bestehenden Wertschöpfungskette der Gasversorgung sowie die Integration regenerativer gasförmiger Energieträger in die Energieversorgung, wie z. B. Biogas,
synthetisches Erdgas aus Biomasse sowie die Erzeugung
von Wasserstoff und Methan aus regenerativen Stromquellen
– Power-to-Gas.
Die Möglichkeiten, Biogas technisch, ökologisch und vor
allem wirtschaftlich zu nutzen, sind vielfältig. Die DBI-Gruppe bietet hier GIS-gestützte Ermittlungen des Biogas erzeugungspotenzials für landwirtschaftliche, industrielle

und kommunale Substrate und Reststoffe an, führt Analysen aus energetischer, ökonomischer und ökologischer
Sicht durch und unterstützt Kommunen und Energieversorger bei der Entwicklung einer nachhaltigen und wirtschaftlich sinnvollen Biogas-Strategie in einer Region.
Auch auf dem Gebiet der Nutzung gasförmiger Energieträger führt die DBI - GTI Forschungsleistungen durch.
Gemeinsam mit anderen Partnern hat sie Fuel Processoren
für Brennstoffzellensysteme mit verschiedenen Gasarten
entwickelt.
Power-to-Gas öffnet einzigartige Speicherkapazitäten
des Gasnetzes für die Integration regenerativer Energien,
wie Wind- und Solarstrom und trägt somit zur Neugestaltung der Energiesysteme bei. Im Rahmen der Aktivitäten im
Bereich Power-to-Gas sucht die DBI-Gruppe passende Standorte und führt entsprechende Kapazitätsanalysen sowie
technische und wirtschaftliche Machbarkeitsstudien durch.
Sie hilft bei der Entwicklung und Anlagengestaltung, koordiniert und begleitet Projekte. Die gesamten Arbeiten werden durch ein eigenes gaschemisches Labor unterstützt.
Die DBI-Gruppe ist mit ihren gesamten Aktivitäten
in den Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.
eingeordnet. Mit ihrer Struktur sind die DBI GUT und die
DBI - GTI zu einem in Europa einzigartigen Forschungs- und
Entwicklungsunternehmen avanciert, das die gesamte
Wertschöpfungskette von der Gasförderung über den Gastransport bis zur Gasverwendung bedient.
n

Podniky s intenzivním výzkumem

Energie s budoucností.
Životní prostředí a odpovědnost.
Skupina DBI spojuje zkušenosti ze zásobování zemním plynem s integrací obnovitelných
zdrojů energie do plynové sítě

Feuerwehrschulung auf der DVGW-Baggerschadendemonstrationsanlage
der DBI - GTI
Školení hasičů na zařízení DBI – GTI demonstrujícím poškození bagrem

DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH (DBI GUT) vznikla v
roce 1991 z oddělení technologie plynu Německého institutu pro pohonné hmoty ve Freibergu. O sedm let později
bylo založeno výzkumné zařízení DBI - Gastechnologisches
Institut gGmbH Freiberg (DBI - GTI). V roce 2003 získal neziskovou právní formu a byl uznán jako přidružený institut
TU Bergakademie Freiberg. V DBI-GTI jsou sdruženy všechny neziskové podnikatelské oblasti, jako základní výzkum,
další vzdělávání v oblasti zásobování plynem nebo nezávislá zkušební stanice pro plynové přístroje, armatury a
pevná paliva. Zatímco DBI GUT je hospodářsky zaměřené
podnikání nabízející služby v oblasti plánování a vývoje v
plynárenství od počátku až po konečného uživatele, pracuje jeho sesterská společnost DBI-GTI na základní problematice zásobování plynnými zdroji energie.
Oblast technologického plynárenského výzkumu zaujímá
v DBI-GTI téměř 70 % činnosti institutu. Zvláštními stěžejními body jsou přitom ochrana životního prostředí ve
stávajícím procesu zásobení plynem, ale i integrace regenerativních plynných zdrojů energie do energetického zásobování, např. bioplynu, syntetického zemního plynu z
biomasy nebo výroba vodíku a metanu z regenerativních
zdrojů elektrického proudu – Power-to-Gas.
Možnosti technického, ekologického a především ekonomického využití bioplynu jsou různorodé. Skupina DBI nabízí na základě GIS (geografického informačního systému)
prozkoumání potenciálu výroby bioplynu pro zemědělské,
průmyslové a komunální substráty a odpadní látky, prová-

DVGW-Prüflaboratorium Energie
DVGW – energetická zkušební laboratoř

dí analýzy z energetického, ekonomického a ekologického
pohledu a podporuje obce a energetické subjekty při vývoji trvale udržitelné a hospodářsky smysluplné strategie pro
bioplyn v regionu.
DBI-GTI provádí výzkum i v oblasti využívání plynných zdrojů energie. Společně s dalšími partnery vyvinula palivové
procesory pro systémy palivových článků využívající různé
druhy plynů.
Koncept Power-to-Gas otevírá jedinečné úložné kapacity
plynové sítě pro integraci regenerativní energie, jako je elektrický proud získávaný z větrné nebo solární energie, a přispívá tak k novému uspořádání energetických systémů. V
rámci aktivit v oblasti Power-to-Gas hledá DBI vhodné lokality a provádí odpovídající analýzy kapacit, ale i technické
a hospodářské studie realizovatelnosti. Pomáhá při vývoji a
tvorbě zařízení, koordinuje a doprovází projekty. Všechny
úkony podporuje vlastní chemická laboratoř.
Skupina DBI a všechny její aktivity jsou součástí Německého spolku plynárenství a vodárenství (Deutsches Verein des
Gas- und Wasserfaches e. V. – DVGW). Díky své struktuře
povýšil DBI GUT a DBI-GTI na celoevropsky jedinečný podnik pro výzkum a vývoj, který ovládá celý proces hmotného zhodnocení od těžby plynu, přes jeho transport, až po
konečné využití.
n

Kurzprofil
n Gründung DBI GUT: 1991
Ausgründung DBI - GTI: 1998
n Forschung und Entwicklung,
Engineeringleistungen, Erneuerbare und innovative Technologien, Prüfung und Zertifizierung
von Geräten und Armaturen der
Gastechnik, Aus- und Weiterbildung im Gasfach
n Geschäftsführung DBI GUT:
Dr.-Ing. Hartmut Krause
Geschäftsführung DBI - GTI:
Dr.-Ing. Hartmut Krause,
Prof. Dr.-Ing. Dimosthenis Trimis
n Gesellschafter: Deutsche
Vereinigung des Gas- und
Wasserfaches e. V.
n Mitarbeiter/Auszubildende: 60/2
Stručný profil
n Založení DBI GUT: 1991
n Založení DBI - GTI: 1998
n Výzkum a vývoj, inženýrské služby, regenerativní a inovativní
technologie, testování a certifikace přístrojů a armatur plynárenské techniky, vzdělávání a
další profesní vzdělávání v
oboru plynárenském
n Jednatel DBI GUT: Dr.-Ing.
Hartmut Krause
n Jednatel DBI - GTI: Dr.-Ing.
Hartmut Krause, Prof. Dr.-Ing.
Dimosthenis Trimis
n Společníci: Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e. V.
n Spolupracovníci/učedníci: 60/2
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Der Ingenieurdienstleister
EBF Dresden GmbH mit über 20-jähriger Erfahrung kompetent bei der Entwicklung
von Fahrzeugaufbauten, Fahrzeugkomponenten sowie Ausrüstungen der
Transport-, Bau- und Kommunaltechnik

EBF Dresden GmbH
Forschung, Entwicklung, Erprobung
Clara-Zetkin-Str. 31
D-01159 Dresden
Telefon: +49 351 42291-0
Telefax: +49 351 42291-19
info@ebf-dresden.de
www.ebf-dresden.de

Leistungsspektrum
n Anwendungsorientierte
Entwicklungs- und Konstruktionsleistungen für Maschinen
und Ausrüstungen
n Entwicklung von wissenschaftlich-technischen Grundlagen für
Produkte und Verfahren
n Werkstoffapplikationen/Anwendungslösungen auf dem Gebiet
der Verschleiß- und Konstruktionswerkstoffe.
n Material- und Bauteilprüfungen
Spektrum služeb
n Vývojové a konstrukční služby
pro stroje a vybavení zaměřené
na aplikaci v praxi
n Vývoj vědecko-technických
základů pro produkty a postupy
n Látkové aplikace/aplikační
řešení v oblasti ochranných a
konstrukčních materiálů
n Testování materiálu a
montážních celků

Fährentrailer für Routenzugtransport für
MDC-Power Motorenwerk Kölleda.
Trajler pro plošné vozíky pro MDC-Power
Motorenwerk Kölleda.
Patentinhaber | Vlastník patentu: EBF

Mit Kompetenz bei der Entwicklung von Fahrzeugauf bauten, Fahrzeugkomponenten sowie Ausrüstungen der
Transport-, Bau- und Kommunaltechnik hat sich die EBF
Dresden GmbH einen guten Namen gemacht. Das Unternehmen ist seit mehr als 20 Jahren als Ingenieurdienstleister im Kundenauftrag tätig. Für zufriedene Kunden sorgt
ein Team von theoretisch und praktisch erfahrenen Ingenieuren der Fachrichtungen Maschinen- und Fahrzeugbau
und Leichtbau. Sie sind es gewohnt, ihre Arbeit an den
Marktzielstellungen und Rahmenbedingungen der Auftraggeber zu orientieren.
Die Stärken von EBF liegen vor allem in der Komplettentwicklung von neuen, auch unkonventionellen Lösungen.
Dafür sprechen eine Vielzahl konstruktiver Projekte, die in
den vergangenen zwei Jahrzehnten bearbeitet wurden. Für
kleine und mittelständische Unternehmen umfassen die
Leistungen meist den gesamten Entwicklungsablauf wie:
n Ableitung der technischen Aufgabenstellung aus Patent-

recherchen, Marktvergleichen und Unternehmenszielen,

n Entwicklung/Konstruktion

n Material- und Lieferantenauswahl in Abstimmung mit

dem Auftraggeber

n Begleitung der Prototypfertigung und -erprobung
n Material- und Baugruppenprüfung

Auch für namhafte deutsche Konzerne entwickeln die
Dresdner auf Grund von Zielvorgaben völlig neue Transportlösungen für Routenzüge und für Luftfrachtbehälter.
Die Partner von EBF werden bei der betrieblichen Umsetzung begleitet.
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Zur wissenschaftlich-technischen Absicherung der Arbeit
wird eine moderne 3-D Software mit speziellen Tools für
die Teile- und Funktionssimulation, für Schweißkonstruktionen, für Rahmen und Tragwerke sowie Leichtbaukonstruktionen aus Faserverbundwerkstoffen genutzt.
Auf dem Gebiet der hydraulischen Steuerungen und
Antriebe ist das Unternehmen in der Lage, Schaltungen
und Kreisläufe zu entwickeln. Dabei wurden gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit leistungsfähigen Lieferanten gesammelt, ebenso mit zahlreichen Anbietern für
Maschinenelemente und Komponenten.
Besonders bei Auftragsentwicklungen entscheiden Erfahrung und vorhandene, schnell abrufbare Ideen. Deshalb
betreibt EBF als Sondermaschinenentwickler eigene Vorausentwicklungen auf zukunftsträchtigen Gebieten wie der
Ausrüstungen für die Intralogistik, von Leichtbaulösungen
auf der Basis moderner Faserverbundkunststoffe und elektrischer Antriebslösungen für Fahrzeuge. Dazu stehen ein
eigenes Technikum für die Werkstoffprüfung und Musterherstellung zur Verfügung.
Durch langjährige Kooperation mit Universitäten, Hochschulen und weiteren Forschungsinstituten ist EBF in der
Lage, seinen Kunden zusätzliche Testmöglichkeiten für die
Vorausentwicklung oder die Evaluierung von Entwick lungsergebnissen zu bieten.
Als neuer produktiver Zweig wurde die Inspektion von
Fernheizkanälen mit selbst entwickelter Technik gemeinsam mit einem wissenschaftlich-technischen Kooperationspartner als Dienstleistungsangebot für Betreiber von
Fernwärmenetzen gestartet.
n

Podniky s intenzivním výzkumem

Poskytovatel inženýrských služeb
EBF Dresden GmbH má odbornou způsobilost založenou na více než 20 leté zkušeností v
oblasti vývoje karoserií a komponentů pro vozidla, ale i výbavu dopravní, stavební a
komunální techniky

ULD Mover: Hub- und Transportgerät
für Luftfrachtbehälter.
ULD Mover: Zdvihací a dopravní stroj
pro kontejnery letecké dopravy.
Auftraggeber und Patentinhaber |
Zadavatel a vlastník patentu:
Siemens Infrastructure Logistics

Na základě svých kompetencí v oblasti vývoje karoserií a
komponentů pro vozidla, jakož i výbavy pro dopravní, stavební a komunální techniku, si EBF Dresden GmbH udělala dobré jméno. Tento podnik poskytuje inženýrské služby již více než 20 let. O spokojenost zákazníků se stará
tým inženýrů zkušených v teorii i praxi, z oborů strojního
a automobilového průmyslu i lehkých staveb. Při své práci
se orientují na trhem stanovené cíle a rámcové podmínky zadavatele.
Silné stránky EBF spočívají především v kompletním vývoji nových, nekonvenčních řešení. Důkazem jsou četné konstruktivní projekty, které byly v posledních dvou letech
realizovány. Služby poskytované malým a středně velkým
podnikům zahrnují celý proces vývoje:
n Vývoj/konstrukce

n Výběr materiálu a dodavatelů po dohodě se

zadavatelem

n Pomoc při výrobě prototypu a jeho testování
n Testování materiálu a montážních celků

Tato společnost z Drážďan vyvíjí zcela nová transportní řešení pro plošinové vozíky a kontejnery pro leteckou přepravu
pro velmi známé německé koncerny. EBF zajišťuje svým partnerům i uvedení těchto nových produktů do provozu.

Dále vyvíjí podnik řazení a obvody pro hydraulické řízení a
pohony. V této oblasti byla navázána dobrá spolupráce s
výkonnými a spolehlivými dodavateli, ale i četnými prodejci strojních elementů a komponentů.
Především při vývoji na zakázku rozhodují zkušenosti a
dostupné, pohotové nápady. Proto provádí EBF vlastní přípravný vývoj v oblastech perspektivních pro budoucnost,
např. vybavení pro intralogistiku, řešení lehkých konstrukcí na bázi moderních kompozit z umělých vláken a elektrické pohony pro vozidla. K tomu má k dispozici vlastní
technické zázemí na testování materiálů a výrobu vzorků.

Kurzprofil
Gegründet: 1990
Mitarbeiter: 15
Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Klaus Hucke und
Dipl.-Ing. Torsten Blum
Stručný profil
Založen: 1990
Počet spolupracovníků: 15
Jednatel: Dr.-Ing. Klaus Hucke a
Dipl.-Ing. Torsten Blum

Díky dlouholeté spolupráci s univerzitami, vysokými školami a dalšími výzkumnými instituty, může EBF svým zákazníkům nabídnout doplňující testovací možnosti při přípravě
vývoje nebo evaluaci výsledků vývoje.
Inspekce dálkového potrubí pro rozvod tepla je novou
oblastí služeb poskytovanou provozovatelům sítí dálkového vytápění. Za tímto účelem byla v EBF, ve spolupráci
s vědecko-technickým kooperačním partnerem, vytvořena
nová technologie.
n

K vědecko-technickému zabezpečení práce je využíván moderní 3D software se speciálními nástroji pro simulaci součástí a funkcí, svařovací konstrukce, ramena a nosníky, jakož
i lehké stavební konstrukce z vláknových kompozit.
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Antrieb durch Forschung und
Entwicklung
Neue Verfahren in der Leistungselektronik und modernen Antriebstechnik

Elektrische Automatisierungsund Antriebstechnik EAAT GmbH
Chemnitz
Annaberger Straße 231
D-09120 Chemnitz
Telefon: +49 371 5301911
Telefax: +49 371 5301913
eaatgmbh@t-online.de
www.eaat.de

Leistungsspektrum
n Frequenzumrichter
n Magnetlager
n E-Mobilität
n Stromversorgung
n lineare und elektrische
Direktantriebe
Spektrum služeb
n Měnič frekvence
n Magnetická ložiska
n E-mobilita
n Dodávky elektrického proudu
n Lineární a elektrické přímočaré
pohony

Firmengründer Prof. Dr. sc. tech.
Dr. h. c. Peter-Klaus Budig († 2012)
Zakladatel firmy Prof. Dr. sc. tech.
Dr. h. c. Peter-Klaus Budig († 2012)

Magnetisch gelagerter Prüfstandsantrieb mit Drehzahlen bis 140.000 U/min
Zkušební pohon s magnetickými ložisky a otáčkami až 140.000 ot/min

Gegründet 1993 durch Prof. Dr. sc. techn. Dr. h. c. PeterKlaus Budig und Dr.-Ing. Heinz Gräf mit sechs Mitarbeitern.
Das Unternehmensziel ist, die Entwicklung auf dem Gebiet
der elektrischen Antriebstechnik voranzutreiben und die
Forschungsergebnisse wirtschaftlich zu verwerten.
Historie
1994 Entwicklung von Spannungs- und Stromquelle
1995 Forschungs- und Entwicklungsarbeiten
1996 Linear-Direktantriebe für Projekte
1999 Montage und Lieferung von Direktantrieben
2000 Anerkennung vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie als „Private
Forschungseinrichtung“, Firmenerweiterung
durch Investition in neue Versuchslabore
2003 Fertigungsbeginn von Regler- und
Antriebsbaugruppen
2006 Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001
Entwicklung einer Wechselrichterreihe für
Pitch-Winkel-Einstellung von Windkraftanlagen
2007 Beginn der Serienfertigung
2008 Entwicklung eines modularen Systems von
Steuerungskomponenten für Linearantriebe
2012 Investition in neue Fertigungsräume
Forschungspartner
Seit der Firmengründung arbeitet die EAAT GmbH eng mit
der TU Chemnitz, Dresden und Mittweida, Professur Antriebstechnik zusammen. Als private Forschungseinrichtung nutzen viele Studenten die Zusammenarbeit zur Umsetzung
ihrer Forschungsthemen in der Praxis. Der Erfolg der Zusam-
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menarbeit mit der TU Dresden und weiteren Partnern wurde
2011 mit der Verleihung des Innovationspreises in Silber
für die Entwicklung von elektrischen Antrieben und der
Steuerungselektronik des Traktors RIGITRAC EWD 120 auf
der Agritechnica bestätigt.
Forschungsschwerpunkte

n Frequenzumrichter
n Magnetlager
n E-Traktor

n PowerPack

n Direktantriebe

n Leistungselektronik

Kompetenzen, die sich für unsere Kunden
auszahlen
Unser Mitarbeiterteam verfügt über langjährige Erfahrungen in der Elektronikentwicklung, auf dem Gebiet der
Leistungselektronik und modernen Antriebstechnik. Durch
die Fertigung in unserem Haus fließen auch Erfahrung zur
Konstruktion und technischen Gestaltung in unsere Entwicklungen ein.
Entwicklungspartnerschaften
Unsere vielfältige Kompetenz bringen wir in der Leistungstechnik und Antriebstechnik in vielen Initiativen und
Verbänden ein, z. B Initiative Landtechnik Sachsen und
Verband der Maschinenbauer. Wir arbeiten mit über 100
klein- und mittelständischen Unternehmen in der Region
zusammen.
n

Podniky s intenzivním výzkumem

Hnací síla výzkumu a vývoje
Nové postupy ve výkonové elektronice a moderní pohonové technice

Dieselelektrischer Rigitrac EDW 120
Traktor Rigitrac EDW 120 s dieselelektrickým
pohonem

Serien-Prüfstand für Pitchwinkel-Einstellung
Sériová zkušební stanice pro nastavení úhlu listů
rotoru

Společnost Elektrischen Automatisierungs- und Antriebstechnik GmbH Chemnitz (EAAT) založili v roce 1993 Prof.
Dr. sc. techn. Dr. h. c. Peter-Klaus Budig a Dr.-Ing. Heinz
Gräf se šesti spolupracovníky. Podnikatelským cílem je
pokračovat ve vývoji na poli elektrické pohonové techniky a hospodářsky zhodnotit výsledky výzkumu.
Historie
1994 vývoj zdroje napětí a elektrického proudu
1995 výzkumné a vývojové práce
1996 lineární a přímočaré pohony pro projekty
1999 montáž a dodávání přímočarých pohonů
2000 jmenování Spolkovým ministerstvem hospodářství a technologie jako „privátní výzkumné
zařízení“, rozšíření firmy investicí do nové zkušební laboratoře
2003 začátek výroby řídících a pohonných jednotek
2006 certifikace dle DIN EN ISO 9001, vývoj elektronického regulátoru výkonu větrných elektráren
pomocí natáčení listů rotoru
2007 začátek sériové výroby
2008 vývoj modulárního systému řídících komponentů
pro lineární pohony
2012 investice do nových výrobních prostor

Regelungselektronik für Ventilatoren in verschiedenen
Größen und Typen | Řídící elektronika pro ventilátory
různých velikostí a typů

nery bylo udělení druhého místa za inovace na veletrhu
Agritechnica za vývoj elektrických pohonů pro řídící elektroniku traktoru RIGITRAC EWD 120.
Hlavní body výzkumu

n Měnič frekvence

n Magnetická ložiska
n E-traktor

n PowerPack

n Přímočaré pohony

n Výkonová elektronika

Kompetence, které se našim zákazníkům vyplatí
Náš tým spolupracovníků disponuje dlouholetými zkušenostmi s vývojem elektroniky, v oblasti výkonové elektroniky a moderní pohonové techniky. Díky výrobě přímo v
podniku pronikají do našeho vývoje také zkušenosti s
konstrukcemi a technickým uspořádáním.

Kurzprofil
EAAT ist eine private Forschungseinrichtung für neue Technologien
in der Antriebstechnik und
Leistungselektronik. Vom klassischen elektrischen Antrieb wurden
Hochleistungsantriebe entwickelt,
die sowohl den automatisierten
Antrieb verkörpern als auch mit
umgebenden elektronischen Netzwerken verbunden sind.
Stručný profil
EAAT je privátní výzkumné zařízení
pro nové technologie v pohonové
technice a výkonové elektronice.
Z klasického elektrického pohonu
byly vyvinuty vysoce výkonné pohony, které ztělesňují jak automatizovaný pohon, tak spojení s okolními
elektronickými sítěmi.

Vývojová partnerství
Naše různorodé kompetence vnášíme do výkonové a pohonové techniky v mnoha iniciativách a spolcích, např.
iniciativa Landtechnik Sachsen a Verband der Maschinenbauer. Spolupracujeme s více než 100 malými a středně
velkými podniky v regionu.
n

Partneři výzkumu
Od založení firmy spolupracuje EAAT GmbH s TU Chemnitz,
Dresden a Mittweida, především s katedrou pohonové techniky. Mnoho studentů využívá spolupráce se soukromým
výzkumným zařízením k uvedení svých výzkumných témat
do praxe. Úspěchem spolupráce s TU Dresden a dalšími part-
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Verlässlich und sicher
IMA Dresden bietet maßgeschneiderte Prüfungen für alle Materialien und Bauteile

IMA Materialforschung und
Anwendungstechnik GmbH
Wilhelmine-Reichard-Ring 4
D-01109 Dresden
Telefon: +49 351 8837-0
Telefax: +49 351 8837-6312
ima@ima-dresden.de
www.ima-dresden.de

Leistungsspektrum
n Struktur- und Komponententests
n Grundlagenversuche, statisch
und dynamisch
n Gesamtzellenversuche
n Messfahrten und
Messdatenauswertung
n Erarbeitung von Testtechnologien und Prüfsysteme
n Festigkeitsanalysen und Finite
Elemente Analysen
n Composite Entwicklung,
Fertigung und Prüfung
n Ermittlung von Werkstoffkenndaten
n Werkstoffdatenbanken für
Konstruktion, Berechnung und
Simulation
Spektrum služeb
n Testování struktur a komponentů
n Základní pokusy, statické a
dynamické
n Testování ve skutečné velikosti
n Zkušební provoz a vyhodnocení
naměřených dat
n Zpracování testovacích technologií a zkušebních systémů
n Analýza pevnosti a analýza
metodou konečných prvků
n Vývoj kompozit, jejich výroba a
testování
n Stanovení parametrů materiálu
n Databanka materiálů pro konstruování, výpočty a simulaci

Die beiden Geschäftsführer Prof. Dr.-Ing. Wilhelm Hanel (li.) und Prof. Dr.-Ing.
Thomas Fleischer. | Jednatelé společnosti Prof. Dr.-Ing. Wilhelm Hanel (vlevo) a
Prof. Dr.-Ing. Thomas Fleischer.

Profil
Die IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH
Dresden (IMA Dresden) ist ein international tätiges Unternehmen für Ingenieur- und Beratungsleistung rund um Qualifizierung, Validierung und Überwachung von Werkstoffen,
Bauteilen und Produkten. Angesiedelt zwischen Forschung
und Industrie begleiten wir Sie auf Wunsch entlang des
gesamten Entwicklungsprozesses eines Produktes mit umfassender Ingenieurkompetenz. Schwerpunkte sind Konzeption, Durchführung und Auswertung von Entwicklungs- und
Zertifizierungsversuchen an komplexen Strukturen und
Komponenten.
Sie finden ein weites Spektrum an Leistungen:

n Struktur- und Komponententests

n Grundlagenversuche, statisch und dynamisch
n Gesamtzellenversuche

n Messfahrten und Messdatenauswertung

n Erarbeitung von Testtechnologien und Prüfsystemen
n Festigkeitsanalysen und Finite Elemente Analysen
n Composite Entwicklung, Fertigung und Prüfung
n Ermittlung von Werkstoffkenndaten

n Werkstoffdatenbanken für Konstruktion, Berechnung

und Simulation
Indem wir für verschiedene Branchen, wie etwa Luftfahrttechnik, Automobiltechnik, Schienenfahrzeugtechnik, Kunststoff- und Metallindustrie arbeiten, profitieren Sie von unserem übergreifendem Know-how.
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Betriebslastensimulation
Simulace zatížení v provozu

Qualitätssiegel
Sie setzen auf nachgewiesene Qualität? Wir arbeiten nach
deutschen bzw. internationalen Normen und Richtlinien
und sind zertifiziert nach DIN EN 9100 und DIN EN ISO
9001. Alle relevanten Prüflabore sind flexibel akkreditiert
nach DIN EN ISO/IEC 17025 bei der Deutschen Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH (DAP, Registriernummer
DAP-PL-1062.00), welche uns die Modifizierung sowie Weiter- und Neuentwicklung von Prüfverfahren gestattet. Die
Fachgebiete „Materialprüfung von nichtmetallischen Werkstoffen“ und „Materialprüfung von metallischen Werkstoffen“ sind nach dem Standard der Luftfahrtindustrie
NADCAP (National Aerospace and Defence Contractors
Accreditation Program) akkreditiert.
Erfahrung
Verlässlichkeit und Sicherheit des Materials für ein ganzes
Bauteilleben nachzuweisen, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Unsere Ingenieure bauen auf Wissen, das an diesem Ort
über Jahrzehnte hinweg gewachsen ist. Die Wurzeln der
IMA Dresden reichen bis in den Dresdner Flugzeugbau der
fünfziger Jahre. Ab 1958 wurde hier der Passagierjet 152
statisch und ab 1960 im Wassertank auf Ermüdung getestet. Für den Vorgänger der IMA, dem Institut für Leichtbau
und ökonomische Verwendung von Werkstoffen (IfL, 1961
bis 1990), war der Name Programm und der theoretische
oder experimentelle Festigkeitsnachweis zugleich ein Kernthema.
n

Podniky s intenzivním výzkumem

Spolehlivý a bezpečný
IMA Dresden nabízí testování na míru všech druhů materiálů a komponentů

Luftfahrt-Strukturtest
Test struktury v leteckém provozu

Gesamtzellenversuch Airbus A340-600
Testování ve skutečné velikosti Airbus A340-600

Profil
IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH
Dresden (IMA Dresden) je mezinárodně působící podnik
poskytující inženýrské a poradenské služby v oblasti kvalifikace, valorizace a kontroly materiálů, komponentů a produktů. Z pozice mezi výzkumem a průmyslem Vás díky naší
odborné způsobilosti budeme doprovázet ve všech fázích
vývoje produktu. K našim stěžejním oblastem patří koncepce, realizace a vyhodnocení vývojových procesů a pokusů o certifikaci komplexních struktur a komponentů.
Poskytujeme široké spektrum služeb:
n Testování struktur a komponentů
n Základní pokusy, statické a dynamické
n Testování ve skutečné velikosti
n Zkušební provoz a vyhodnocení naměřených dat
n Zpracování testovacích technologií a zkušebních
systémů
n Analýza pevnosti a analýza metodou konečných prvků
n Vývoj kompozit, jejich výroba a testování
n Stanovení parametrů materiálu
n Databanka materiálů pro konstruování, výpočty a
simulaci
Díky tomu, že pracujeme pro různá odvětví, např. letecký,
automobilový a železniční průmysl, průmysl umělých hmot
a kovodělný průmysl, můžete profitovat z našeho knowhow v různých oblastech.

Materialprüfung
Testování materiálu

Pečeť kvality
Sázíte na prokázanou kvalitu? Pracujeme dle německých,
popř. mezinárodních, norem a směrnic a vlastníme certifikáty DIN EN 9100 a DIN EN ISO 9001. Všechny relevantní
zkušební laboratoře vlastní flexibilní akreditaci dle DIN EN
ISO/IEC 17025, kterou poskytuje organizace Deutsches
Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH (DAP, registrační
číslo DAP-PL-1062.00). Tato akreditace nás opravňuje k
modifikaci, ale i dalšímu a novému vývoji zkušebních postupů. Obory „zkouška materiálu z nekovových látek“ a „zkouška materiálu z kovových látek“ jsou akreditovány dle standardu pro letecký průmysl NADCAP (National Aerospace
and Defence Contractors Accreditation Program).
Zkušenosti
Prokázat spolehlivost a bezpečnost materiálu pro životnost
celého stavebního celku je náročný úkol. Naši inženýři se
mohou opřít o vědomosti, které byly na tomto místě získávány po desetiletí. Počátky IMA Dresden sahají až do vývoje letadel v padesátých letech v Drážďanech. Od roku 1958
zde byl testován dopravní letoun VEB 152 na únavu materiálu, nejdříve staticky a od roku 1960 ve vodní nádrži. Předchůdce IMA, Institut für Leichtbau und ökonomische Verwendung von Werkstoffen (IfL, 1961 až 1990), se zabýval
tématem teoretické a experimentální verifikace stability.

Kurzprofil
Die IMA Dresden realisiert maßgeschneiderte Prüfungen für jedes
Material und Bauteil. Angesiedelt
zwischen Forschung und Industrie,
begleiten wir Sie mit umfassender
Ingenieurkompetenz bei der Entwicklung eines Produktes, um dessen Haltbarkeit, Funktion und
Sicherheit nachzuweisen. Wir arbeiten für die Luftfahrt-, Schienenfahrzeug- und Automobiltechnik, die
Kunststoff- und Metallindustrie und
andere Industriezweige.
Stručný profil
IMA Dresden se zabývá testováním
všech materiálů a komponentů
uzpůsobeným na míru zákazníka. Z
naší výchozí pozice mezi výzkumem
a průmyslem Vás budeme doprovázet při vývoji produktu, abychom
mohli prokázat jeho trvanlivost,
funkčnost a bezpečnost. Pracujeme
pro letecký, automobilový a
železniční průmysl, průmysl umělých
hmot a kovodělný průmysl i jiná
průmyslová odvětví.

n
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Kompetenz in Elektronik
IMM Gruppe bietet innovative Elektroniklösungen für die Zukunftsmärkte

Technik | Gesundheit | Unterhaltung

IMM Gruppe
Leipziger Straße 32
D-09648 Mittweida
Telefon: +49 3727 6205-0
Telefax: +49 3727 6205-220
info@imm-gruppe.de
www.imm-gruppe.de

Leistungsspektrum
n Hard-, Soft-,
Firmwareentwicklung
n Musterbau
n Serienfertigung
n Applikation
n Projektmanagement
n Fördermittelmanagement
Spektrum služeb
n Vývoj hardwaru, softwaru a
mikroprogramů
n Výroba prototypů
n Sériová výroba
n Aplikace
n Projektový management
n Dotační management

60

Forschungsatlas Sachsen 2012

Prof. Dipl.-Ing. Detlev Müller,
Geschäftsführender Gesellschafter der IMM Gruppe
Prof. Dipl.-Ing. Detlev Müller,
jednatel a společník skupiny
IMM

Kompetenz in Excellence
Die IMM Gruppe ist ein weltweit agierender, innovativer
mittelständischer Elektronikdienstleister mit besonderer
Vermarktungsstrategie. Das Leistungsspektrum der IMM
Gruppe umfasst die gesamte Wertschöpfungskette des
elektronischen Gerätebaus: Hard- und Software- sowie
Firmwareentwicklung, Musterbau, Serienfertigung und
Applikation bis hin zur Logistik und weltweiten Vermarktung über internationale Vertriebspartner.
Die Serienfertigung erfolgt über eine automatisierte
Fertigungslinie vom Lotpastendruck über vollautomatische
SMD-Bestückung bis hin zum Reflowlötprozess. Zur Qualitätssicherung stehen in der Linie u. a. moderne Lötstelleninspektionssysteme und mehrere optische Prüfsysteme, wie
AOI-, Flyingprobe- und Boundary Scan-System zur Verfügung.
IMM konzentriert sich mit seinen elektronischen Produkten und Dienstleistungen auf die Geschäftsfelder Technik/Automation, Gesundheit/Medizintechnik sowie Unterhaltung/Medientechnik und ist nach DIN EN ISO 9001 sowie
nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert.
Seit der Gründung als Einzelfirma im Jahre 1991 betreibt
IMM kontinuierlich Forschung und Entwicklung und konnte in vielen Kooperationsprojekten Impulse für neue Innovationen setzen. Heute ist die IMM Gruppe ein Verbund aus
sechs Unternehmen an acht Standorten in und um Mittweida mit mehr als 200 Festangestellten. Seit 2003 ist der
Verbund in einer Holdingstruktur organisiert und verfügt
über ein eigenes Forschungsmanagement, das die FuELeistungen aller verbundenen IMM Firmen zentral bündelt
und koordiniert. Die FuE-Tätigkeiten umfassen ein Spektrum von der kundenbezogenen Auftragsentwicklung als
Dienstleistung über innerbetriebliche Einzelprojekte bis hin
zu großen Verbundvorhaben.

virtuos. Elektronik für den passenden Einsatz

Das Forschungsmanagement konnte in den vergangenen
Jahren als Verbundpartner in verschiedenen FuE-Vorhaben
umfangreiche Erfahrungen mit unterschiedlichen Projektträgern sammeln. Im Vordergrund stehen kooperative Forschungsvorhaben mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung. Die FuE-Aktivitäten konzentrieren sich
auf die Applikationsbereiche Technik, Gesundheit und Unterhaltung. Durch die Mitwirkung an verschiedenen Projekten
konnte eine besondere Kompetenz in der Entwicklung von
Schnittstellen für Audio- bzw. Videosignale aufgebaut werden, welche sich durch besonders geringe Latenzen in der
gesamten Signalübertragungskette auszeichnen. Neben dem
Know-how zum Leiterplattendesign bzw. -layout ist die Fähigkeit der Hardwareprogrammierung von FPGAs und Softwareentwicklung für Mikrocontroller ein wesentlicher Bestandteil der Entwicklungskompetenz von IMM. Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit verschiedenen Projektpartnern konnte so z. B. in einem Projekt eine ethernetbasierte
Lösung zur Übertragung von Audio over IP realisiert werden.
Erfolg durch vernetzte Forschung
IMM verfügt über ein umfangreiches Netzwerk an kompetenten Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung.
Enge Kooperationen bestehen z. B. mit der Hochschule Mittweida. IMM schafft ganz bewusst Möglichkeiten für den
Austausch und Know-how-Transfer zwischen regionalen
und überregionalen Kompetenzträgern, um gemeinsame
Forschungsaktivitäten zu initiieren.
Durch die Erfahrungen aus über 20 Jahren FuE-Tätigkeit wurden sowohl das strategische Projekt-, als auch das
Fördermittelmanagement immer weiter professionalisiert
und stehen als weitere Kompetenzen der IMM Gruppe für
künftige Verbundvorhaben zur Verfügung.
n

Podniky s intenzivním výzkumem

Kompetence v elektronice
Skupina IMM nabízí inovativní elektronická řešení pro trhy budoucnosti

Entwicklung | Produktion | Applikation

Kompetence v excelenci
Skupina IMM je celosvětově působící inovativní středně
velký podnik poskytující služby v oblasti elektroniky s výjimečnou strategií uvádění produktů na trh. Spektrum služeb skupiny IMM zahrnuje celý proces vytváření hmotných
hodnot výrobou elektronických přístrojů: vývoj hardwaru,
softwaru, ale i mikroprogramového vybavení počítače, výroba prototypů, sériová výroba a aplikace až po logistiku a
další uplatnění na trhu prostřednictvím mezinárodních odbytových partnerů.
Sériová výroba probíhá na automatizované výrobní lince
od pájecí pasty, přes plně automatické osazování SMD, až
po pájení přetavením. Kvalitu zajišťují m.j. moderní systémy kontroly pájených spojů a několik optických kontrolních
systémů, např. AOI, Flying Probe test a systém Boundary
Scan.
Elektronické produkty a služby IMM jsou zaměřeny na
obchodní činnost v oblasti techniky/automatizace, zdraví/lékařské techniky, ale i zábavy/mediální techniky a vlastní certifikáty dle DIN EN ISO 9001 a DIN EN ISO 14001.
V roce 1991 byla IMM založena jako podnik jednotlivce a od té doby provozuje výzkum a vývoj a společně s
mnoha kooperačními partnery se zasadila o nové inovace.
V současnosti je skupina IMM spolek šesti podniků v osmi
lokalitách města Mittweida a okolí a má více než 200 stálých zaměstnanců. Od roku 2003 je spolek členem holdingové struktury a má vlastní výzkumný management, který
centralizuje a koordinuje činnost výzkumu a vývoje všech
IMM firem. Výzkumná a vývojová činnost zahrnuje široké
spektrum, od vývoje na zakázku poskytovaného formou služby, přes vnitropodnikové projekty, až po společné záměry
podniků spolku. Výzkumný management byl v posledních
letech partnerem mnoha různých záměrů výzkumu a vývo-

je, realizovaných s nejrůznějšími nositeli projektu, a nasbíral tak četné zkušenosti v této oblasti. V popředí zájmu jsou
kooperativní výzkumné záměry se zástupci hospodářství,
vědy a výzkumu. Aktivity výzkumu a vývoje jsou přitom soustředěny na využití v oblasti techniky, zdraví a zábavy. Díky
spoluúčasti na nejrůznějších projektech získala IMM kompetence ve vývoji rozhraní audio a video signálů, které se
vyznačuje obzvláště nízkou latencí v celkovém procesu přenášení signálu. Kromě odborných znalostí designu, popř.
uspořádání, destiček s plošnými spoji, je důležitou součástí
kompetence IMM schopnost programování hardwaru FGPA
a vývoje softwaru pro mikrokontrolér. V rámci interdisciplinární spolupráce s různými projektovými partnery bylo v
jednom projektu vytvořeno např. řešení pro přenos audia
pomocí ethernetu přes IP.
Společný výzkum přináší úspěch
IMM disponuje rozsáhlou sítí kompetentních partnerů z
hospodářství, vědy a výzkumu. Úzká spolupráce probíhá
např. s Vysokou školou v Mittweidě. IMM zcela vědomě vytváří příležitosti pro výměnu zkušeností a přenos know-how
mezi regionálními a nadregionálními kompetentními subjekty za účelem iniciace výzkumných aktivit.
Díky zkušenostem, získaným během 20 let praxe v oblasti
výzkumu a vývoje, byl neustále profesionalizován jak
strategický projektový management, tak management v
oblasti dotací. V současnosti může IMM takto nabyté
kompetence využívat pro budoucí záměry spolku.
n

Kurzprofil
Die IMM Gruppe ist Kompetenzträger für innovative Elektroniklösungen insbesondere für Applikationen in den Geschäftsfeldern
Automation, Medizintechnik sowie
Medientechnik.
IMM verfügt über spezifische FuEKompetenzen auf den Gebieten der
Hard- und Softwareentwicklung von
Schnittstellen sowie FPGA-Programmierung und Miniaturisierung.
Stručný profil
Skupina IMM je kompetentním
partnerem v oblasti inovativních
elektronických řešení, především
pro aplikace v oblasti automatizace,
lékařské a mediální techniky.
IMM disponuje specifickými kompetencemi pro výzkum a vývoj v oblastech hardwaru, softwaru a rozhraní,
ale i FPGA programování a miniaturizace.
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Universelle Lasermaschinen mit
neuer Steuerungsgeneration
LASERVORM präsentiert erste eigene Serienmaschine LV Mini

LASERVORM GmbH
Südstraße 8
D-09648 Altmittweida
Telefon: +49 3727 9974-0
Telefax: +49 3727 9974-10
info@laservorm.com
www.laservorm.com

Leistungsspektrum
n Laserschweißen
n Laserhärten
n Laserauftragsschweißen
n Lasermaschinenbau
n Technologieberatung
Spektrum služeb
n Laserové svařování
n Laserové tvrzení
n Obloukové laserové svařování
n Laserové strojírenství
n Technologické poradenství

Geschäftsführer Dipl.-Ing. Thomas
Kimme | Jednatel Dipl.-Ing. Thomas
Kimme

Lasersondermaschine zur Mikrobearbeitung | Speciální laserový stroj pro
mikroobrábění

Der Sondermaschinenbauer aus Altmittweida startet mit
der LV-Mini in die Serienfertigung. Die Lasermaschine mit
herausragenden Steuerungseigenschaften zur Synchronisation aller Komponenten einer Lasermaschine garantiert
nicht nur Höchstleistungen der Lasermaterialbearbeitung
auf kleinstem Raum, sondern ermöglicht eine Echtzeitsynchronisation von Laserleistung, Strahlformung und Bewegungen – Voraussetzungen für die Industrialisierung neuer
Laserprozesse mit Lasern höchster Strahlgüte.
LASERVORM-Geschäftsführer Thomas Kimme erläutert:
„Wir fertigen seit 18 Jahren individuelle Laseranlagen für
verschiedenste Anwendungen. In dieser Zeit konnten wir
als Spezialist viele Erfahrungen sammeln. Dabei haben wir
aber festgestellt, dass sich so manches bei der Entwicklung
und beim Bau von noch so unterschiedlichen Maschinen
immer wiederholte.“
Auf dieser Basis nutzte die innovative Firma die AuftragsAtempause, die durch die Krise in den vergangenen Jahren
entstand, um in Eigenregie eine neue Art von Anlagen zu
entwickeln, die das Know-how des Sondermaschinenbauers vereint und die sich zugleich für die Serienfertigung eignen. Weiterhin wurden in zahlreichen Forschungs- und Entwicklungsprojekten – z. B. ein BMBF-Projekt Wachstumskerne, in Kooperation mit dem Laserinstitut Mittelsachsen
e. V. , der Hochschule Mittweida und Industriepartnern der
Region, Eigenentwicklungen unter dem Thema 'FASKAN –
faserlaserbasierte, skalierbare Anlagentechnik' aus Sachsen voran getrieben. Kernkompetenzen vieler Industrie-
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partner und Forschungseinrichtungen wurden gebündelt
und es entstand eine neue Generation Laseranlagen made
by LASERVORM.
Die nächstgrößere Maschine LV Midi kann mit bis zu fünf
interpolierenden Achsen auch anspruchsvolle 3D-Bearbeitungen ausführen. Alle Maschinen sind für vielfältige Produktionsanwendungen ausgelegt. Zugleich gewährleisten
sie durch flexible Konfigurationsmöglichkeiten bezüglich
Produktwechsel und Teilepositionierung eine hohe Produktivität.
Die LASERVORM GmbH bietet neben dem Anlagenbau auch
Laser-Lohnbearbeitung vom Einzelteil bis zur Großserie an.
Im Einsatz sind Verfahren wie Laserhärten, Laserumschmelzen,
Laserlegieren oder Laserauftragsschweißen. Die Bauteilgröße reicht von Mikro wie für medizintechnische Anwendungen bis Makro wie zum Beispiel Pkw-Motor- und Getriebebauteile. Zu den Auftraggebern gehören Unternehmen
aus den Branchen Automotive, Feinwerktechnik, Elektronik, Sensorik, Medizintechnik und Maschinenbau.
Im Sondermaschinenbau werden die Anlagen im Hause
bei LASERVORM in Altmittweida je nach Kundenauftrag
entwickelt, konstruiert und gefertigt. Das Angebot reicht
von modular aufgebauten Maschinensystemen für Schweißund Oberflächenbearbeitung über Roboterlösungen und
Laserhandarbeitsplätze über Pilotanlagen bis hin zu Sonderlösungen. Auch hier kommen die Kunden aus den verschiedensten Branchen vom Automobilbau über Feinwerktechnik bis hin zur Medizintechnik.
n

Podniky s intenzivním výzkumem

Univerzální laserové stroje s
novou generací řídících jednotek
LASERVORM prezentuje první vlastní sériový stroj LV Mini

LV Mini |
LV Mini

Rundtaktmaschine zum Laserschweißen |
Kruhový taktový obráběcí stroj k
laserovému svařování

Výrobce speciálních strojů z města Altmittweida započal
se sériovou výrobou LV-Mini. Díky svým vynikajícím řídícím
schopnostem synchronizace všech komponentů laserového stroje ručí tento laserový stroj nejen za vysoké výkony
při zpracování materiálu laserem i na nejmenší ploše, ale
umožňuje také synchronizaci laserového výkonu, paprskového formování a pohybu v reálném čase. To vše jsou předpoklady pro industrializaci nových laserových procesů s
lasery s nejvyšší kvalitou paprsků.

zařízení byly propojeny a vznikla nová generace laserových
zařízení made by LASERVORM.

Jednatel společnosti LASERVORM, Thomas Komme,
vysvětluje: „Již 18 let vyrábíme individuální laserová
zařízení pro různá využití. Po celou tu dobu jsme z pozice
specialisty v oboru sbírali zkušenosti. Přitom jsme při
vývoji a konstruování rozličných strojů přece jen nalezli
několik společných prvků.“

LASERVORM GmbH nabízí kromě výroby zařízení také laserové zpracování od jednotlivých dílů až po velké série.
Používány jsou postupy jako vytvrzování laserem, laserové přetavování, laserové legování nebo obloukové svařování laserem. Velikost součástek sahá od mikro velikosti,
např. pro lékařské aplikace, až po makro, např. pro motory osobních vozidel a součástky pohonů. Mezi zákazníky
se řadí podniky z oblastí automotive, jemné mechaniky,
elektroniky, senzoriky, lékařské techniky a strojírenství.

Na základě tohoto poznatku využila inovativní firma nedostatek zakázek a tím i klidovou fázi v podnikání, způsobený krizí několika posledních let, k vytvoření nového druhu
zařízení ve vlastní režii, které spojuje know-how výrobce
speciálních strojů a zároveň je vhodné pro sériovou výrobu. Dále byly realizovány četné výzkumné a vývojové projekty – např. v rámci projektu „Wachstumskerne“ Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum, v kooperaci s
institutem Laserinstitut Mittelsachsen e. V., Vysokou školou Mittweida a průmyslovými partnery z regionu, ve kterých byl dále rozvíjen vlastní vývoj na téma FASKAN – měřitelná technická zařízení na bázi fázového laseru ze Saska.
Kompetence mnoha průmyslových partnerů a výzkumných

Další větší stroj LV Midi, s až osmi interpolujícími osami, je
schopen provádět i náročné 3D zpracování. Všechny stroje jsou dimenzovány pro různé využití v produkci. Díky flexibilním konfiguračním možnostem, s ohledem na změnu
produktu a nastavení polohy jednotlivých částí, zaručují
vysokou produktivitu.

Kurzprofil
Die LASERVORM GmbH wurde 1994
von Fachleuten der Lasertechnik,
der Fertigungstechnik und dem
Maschinenbau gegründet. Vom
ersten Standort im Technologiepark
Mittweida zog das Unternehmen
2004 in das Gewerbegebiet nach
Altmittweida, um die Produktion
auszubauen. Heute beschäftigt die
Firma 45 Mitarbeiter – inklusive
Auszubildende.
Stručný profil
Společnost LASERVORM GmbH byla
založena v roce 1994 odborníky z
oblasti laserové techniky, výrobní
techniky a strojírenství. Prvním sídlem společnosti byl technologický
park Mittweida a v roce 2004 se
podnik přestěhoval do průmyslové
zóny v Altmittweida, aby mohl rozšířit výrobu. V současnosti zaměstnává tato firma 45 spolupracovníků –
včetně učedníků.

Zařízení a speciální stroje vyvíjí, konstruuje a vyrábí společnost LASERVORM na zakázku, v sídle společnosti v Altmitweida. Nabídka sahá od modulárně sestavovaných
systémů pro svařování a povrchovou úpravu, přes robotická řešení, manuální práci s laserem a prototypy, až po
speciální řešení. I v této oblasti pocházejí zákazníci z nejrůznějších oborů od výroby automobilů, přes jemnou mechaniku, až po lékařskou techniku.
n
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Durch Innovationen zu mehr
Nachhaltigkeit und Effizienz
NILES-SIMMONS-HEGENSCHEIDT – der Innovationstreiber aus Sachsen

NILES-SIMMONS-HEGENSCHEIDT
GmbH
Zwickauer Straße 355
D-09117 Chemnitz
Telefon: +49 371 8020
Telefax: +49 371 852578
info@niles-simmons.de
www.niles-simmons.de

Leistungsspektrum
n CNC-Drehmaschinen
n CNC-Dreh-FräsBearbeitungszentren
n Sondermaschinen
n Vertikal-Drehbearbeitungssysteme
n Planung und Realisierung
kompletter Fertigungslinien
für die Automobilindustrie
(Turnkey Projekte)
n Planung und Realisierung
von Werkstätten zur
Herstellung und Reparatur
von Eisenbahnradsätzen
Spektrum služeb
n CNC soustruhy
• CNC centrum pro soustružení a
frézování
• Speciální stroje
• Vertikální soustruhy
• Plánování a realizace
kompletních výrobních linek pro
automobilový průmysl
(projekty na klíč)
• Plánování a realizace dílen a
výrobních hal pro výrobu a
opravu železničních soukolí
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Prof. Dr.-Ing. Hans J. Naumann
Geschäftsführender Gesellschafter |
Prof. Dr.-Ing. Hans J. Naumann,
jednatel a společník

Auch im Bereich Werkzeugmaschinenbau sind Energieeffizienz und Ressourcenschonung längst zu wesentlichen
Wettbewerbskriterien geworden. Die Kunden legen steigenden Wert darauf, dass die Anlagen auch in Bezug auf
diese Parameter größte Wirtschaftlichkeit garantieren. Dies
gilt für alle Industriezweige, im Besonderen für Unternehmen der Luft- und Raumfahrtindustrie, der Automobil- und
Eisenbahnindustrie sowie für den Bereich des Werkzeugund Formenbaus.
Namhafte Unternehmen, wie u. a. Mercedes Benz,
Siemens oder auch die chinesische Staatsbahn (MOR), werden durch die NSH-Gruppe (Niles-Simmons-Hegenscheidt)
beliefert. Die Firmengruppe, mit Hauptsitz in der sächsischen Stadt Chemnitz, belegt unter den 200 weltweit größten Werkzeugmaschinenherstellern Platz 42 (Quelle: Metalworking Insiders’ Report). Die führende Marktposition im
Segment CNC-Werkzeugmaschinen und kompletter Fertigungslinien für die Eisenbahn- und Automobilindustrie
behauptet die NSH-Gruppe durch den besonders hohen,
zertifizierten Qualitätsanspruch sowie stetige Innovationsbestrebungen. In der Sparte Radsatz-, Räder- und Achsbearbeitungsanlagen für die Eisenbahn und Metroindustrie,
ist das Unternehmen Weltmarktführer im Bereich Herstellung, Diagnose und Reparatur.
Energieeffizienz und der schonende Umgang mit Ressourcen
bestimmen wesentlich die Innovationsstrategie des Global
Players. So konnten Maschinensysteme und Technologien
entwickelt werden, die die Bearbeitung großer und komplexer Bauteile in nur einer Aufspannung ermöglichen. Dies
erzielt eine signifikante Ersparnis an Platz und Ressourcen

und steigert die Wirtschaftlichkeit innerhalb der Prozesskette.
Ebenfalls ein Plus in Sachen Energieersparnis resultiert
aus dem Konzept, Metallschaum statt des konventionellen
Graugusses in Maschinenbetten einzusetzen. Dank der
dadurch möglichen Verbundbauweise sind hohe Beschleunigungen bei geringerer Masse und Energieaufwand im Vergleich zur herkömmlichen Variante möglich. Weiterhin ermöglichen die Maschinen und Anlagen, Schleifen und Honen als
Bearbeitungsverfahren durch präzises Drehen zu substituieren. Damit wird nicht nur die Prozesskette verkürzt, sondern auch der Energieverbrauch merklich gesenkt. Auch Taktund Bearbeitungszeiten in der Fertigung lassen sich durch
technologische Innovationen verringern – was den zuständigen Controller nicht nur in Bezug auf die Prozessdauer,
sondern auch im Hinblick auf den reduzierten Bedarf an
Ressourcen erfreut. Und schließlich schlägt auch der systematische Einsatz energieeffizienter Komponenten an Schlüsselstellen und Baugruppen der Maschinen positiv zu Buche:
Durch speziell entwickelte Motoren, Steuerungstechnik,
Elektronik etc. sorgen die Produkte und Anlagen für eine
Reduktion des Energieverbrauchs um bis zu 30 %.
Als besonders innovatives, energie- und umweltfreundliches Produkt konnte die komplett neuentwickelte Baureihe N20 erfolgreich am Markt etabliert werden. Sie wird in
mehreren Industriezweigen eingesetzt und gehört zu den
wichtigsten Produktreihen des Unternehmens, deren ständige Weiterentwicklung – gerade auch aus der Perspektive des ressourcenschonenden Produzierens – für die gesamte Firmengruppe hohe Priorität genießt.
n

Podniky s intenzivním výzkumem

Udržitelnost a efektivita díky
inovacím
NILES-SIMMONS-HEGENSCHEIDT – inovační motor ze Saska

Efektivní využívání energie a šetření surovinami se staly
důležitým kritériem konkurenceschopnosti i v oblasti výroby obráběcích strojů. Zákazníci kladou stále větší důraz na
to, zda tato zařízení garantují nejvyšší ekonomické využití i
s ohledem na tyto parametry. To platí pro všechna průmyslová odvětví, především pro podniky z leteckého a vesmírného průmyslu, automobilového a železničního průmyslu,
ale i pro oblast výroby nástrojů a forem.
Skupina NSH (Niles-Simmons-Hegenscheidt) je dodavatelem renomovaných podniků, k nimž patří např. Mercedes
Benz, Siemens nebo čínské Státní železnice (MOR). Skupina firem s hlavním sídlem v saském městě Chemnitz obsazuje mezi 200 největšími výrobci obráběcích strojů na světě
42. příčku žebříčku (zdroj: Metalworking Insiders’ Report).
Vedoucí pozici na trhu v segmentu CNC obráběcích strojů
a kompletních výrobních linek pro železniční a automobilový průmysl si skupina NSH udržuje díky obzvláště vysokým certifikovaným požadavkům kvality, jakož i stálému
inovačnímu úsilí. V branži obráběcích zařízení pro soukolí,
kola a osy pro železniční průmysl a podzemní dráhy, obsadil tento podnik celosvětovou špičku v oblasti výroby, diagnostiky a oprav.

Další plus v oblasti úspory energie vyplývá z konceptu nahrazení konvenční šedé litiny v lůžku stroje metalickou pěnou.
Takto kombinované konstrukce umožňují vysokou akceleraci při menším množství hmoty a spotřeby energie v
porovnání s dosavadní variantou. Dále umožňují stroje a
zařízení nahradit postup obrábění broušením a honováním
precizním točením. Tím je zkrácen nejen výrobní proces,
ale také snížena spotřeba energie. Doba taktů a obrábění
se díky technologickým inovacím dá zkrátit – to potěší
nejen v ohledu na dobu procesu, ale také s ohledem na
redukovanou spotřebu materiálu. A nakonec se přidává
také systematické využívání energeticky efektivních komponentů na klíčových místech a montážních jednotkách:
speciálně vyvinuté motory, řídící technika, elektronika atd.
zajišťují redukci spotřeby energie až o 30 %.
Jako obzvláště inovativní produkt šetrný k životnímu prostředí i spotřebě energie se na trhu etablovala kompletně
nová řada N20. Ta je využívána v několika průmyslových
odvětvích a patří k nejdůležitějším produktům podniku, jejichž neustálý další vývoj – především s ohledem na surovinově úspornou produkci – je jednou z priorit celé firemní
skupiny.
n

Kurzprofil
Die NSH-Gruppe konzentriert ihre
Geschäftsaktivitäten auf Forschung,
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Werkzeugmaschinen und
Fertigungslinien. Das Multiproduktspektrum bietet hochqualifizierte
Maschinen und Technologien, die
entsprechend den Kundenwünschen
maßgeschneidert und in enger
Zusammenarbeit entwickelt
werden.
Stručný profil
Skupina NSH zaměřuje své obchodní
aktivity na výzkum, vývoj, výrobu a
odbyt obráběcích strojů a výrobních
linek. Široké spektrum produktů
nabízí vysoce kvalifikované stroje a
technologie, které jsou uzpůsobeny
požadavkům zákazníka a vyvíjeny v
úzké spolupráci se zadavatelem.

Energetická efektivita a šetrné zacházení se surovinami podstatnou měrou určují inovační strategii globálního hráče.
Proto byly vyrobeny systémy strojů a technologie, které umožňují obrábění velkých a komplexních montážních celků na
jedno upnutí. Tím jsou markantně ušetřeny místo i zdroje a
stoupá tak ekonomické zhodnocení v procesním řetězci.
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Forschung für den Kunden

SITEC Industrietechnologie GmbH
Bornaer Straße 192
D-09114 Chemnitz
Telefon: +49 371 4708-241
Telefax: +49 371 4708-240
info@sitec-technology.de
www.sitec-technology.de

Leistungsspektrum
n Technologieentwicklung &
Prototypenfertigung
n Prozessgestaltung &
Anlagenplanung
n Projektmanagement
n Konstruktion
n Fertigung & Montage
n Service
Spektrum služeb
n Vývoj technologie a výroba
prototypů
n Vytváření procesů a plánování
zařízení
n Projektový management
n Konstrukce
n Výroba a montáž
n Servis
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Dr. Jörg Lässig, Geschäftsführer
Dr. Jörg Lässig, jednatel

Technologieentwicklung im Laserlabor der SITEC
Vývoj technologií v laserové laboratoři společnosti SITEC

Der Name SITEC steht für technologische Innovationen im
Bereich automatisierter Fertigungssysteme. Als Sondermaschinenbauer bietet das Unternehmen kundenspezifische
Lösungen für Montageanlagen, Laserbearbeitungsmaschinen und Anlagen zur elektrochemischen Metallbearbeitung
an. Von der einzelnen Sondermaschine bis zu kompletten
Produktionslinien ist SITEC in unterschiedlichen Branchen
weltweit erfolgreich. Zu den Kunden gehören heute bedeutende Automobilhersteller und ihre Zulieferer, sowie Unternehmen der Elektrotechnik/Elektronik, der Medizintechnik
sowie weiterer Branchen.
Seit der Gründung vor 20 Jahren hat sich SITEC zu einem
etablierten und führenden Technologieunternehmen entwickelt. Eine wesentliche Basis dieses Erfolgs liegt von
Anfang an in der praxisorientierten, interdisziplinären Forschung und Entwicklung für die anspruchsvollen Aufgaben
unserer Kunden. So wurden in den letzten Jahren ca. 80
Forschungs- und Entwicklungsprojekte realisiert.
Hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter der SITEC
arbeiten an grundlegenden Fragen zur Verbesserung von
Technologien, Entwicklung neuer Technologien und Optimierung der Organisation – aktuell sind das 15 Projekte.
Weitsicht und ein Gespür für neue Technologien gehören
hier zu den Grundfähigkeiten der engagierten Mitarbeiter.
Insbesondere innovative Technologien zur Lasermaterialbearbeitung, der elektrochemischen Metallbearbeitung und
der Fügetechnik bilden einen Schwerpunkt im F&E-Bereich.
Die Forschungsprojekte werden alleine oder im Verbund
mit Partnern durchgeführt. Partner der SITEC sind in den

verschiedensten Branchen und Regionen anzufinden, so
arbeitet die SITEC eng mit Fraunhofer Instituten, Universitäten, Hochschulen, privaten Forschungseinrichtungen und
Unternehmen zusammen, um komplexe und vielseitige Problemstellungen optimal zu lösen. Im Fokus der Motivation
zur Durchführung von Forschungsprojekten stehen immer
der Kunde und dessen Nutzen. Dabei wird darauf geachtet, dass im Zuge eines Forschungsprojektes erste Versuchsund Testanlagen entstehen, die dem potentiellen Kunden
die Technologie veranschaulichen können und somit seinen
Nutzen aufzeigen. Die SITEC arbeitet an den Forschungsprojekten mit einer Vielzahl an Ingenieuren und Technikern
aus den unterschiedlichen Fachabteilungen. So werden Konstrukteure, Technologen, Elektroingenieure, Monteure und
Studenten, in Form von Abschlussarbeiten, mit den Themen
betraut. Diese Synergie unterschiedlichster Fachabteilungen führt dazu, dass die Mitarbeiter der SITEC sich stets
am Puls der Zeit befinden und Nachwuchs kontinuierlich
gefördert und ausgebildet wird.
Im Laser-Technologiezentrum (LTC) der SITEC können
hochqualifizierte Applikationsingenieure auf verschiedenste
universelle CNC-Laserbearbeitungszentren, Laserstrahlquellen und Peripherie zurückgreifen, um kundenspezifisch
Technologieentwicklung zu betreiben – Erstmusterbearbeitung, Prototypenfertigung oder Kleinserienfertigung sind
auf Wunsch möglich. Parallel dazu verfügt das Unternehmen über ein Laserlabor für die intensive Forschungsarbeit
und entwickelt Prozesse, welche bisher am Markt nicht zu
finden sind.
n

Podniky s intenzivním výzkumem

Výzkum pro zákazníka

Montage- und Fertigungshalle
Montážní a výrobní hala

Název SITEC reprezentuje technologické inovace v oblasti
automatizovaných výrobních systémů. Jako výrobce speciálních strojů nabízí společnost SITEC Industrietechnologie
GmbH zákaznická řešení pro montážní linky, laserové obráběcí stroje a zařízení pro elektrochemické zpracování kovů.
Od jednotlivých strojů až po kompletní produkční linky je
SITEC v různých oblastech úspěšný po celém světě. K zákazníkům patří dnes významní výrobci automobilů a jejich dodavatelé, ale i podniky z oblasti elektrotechniky/elektroniky,
lékařské techniky a dalších oborů.
Od svého založení před 20 lety se SITEC stal etablovaným
a vedoucím technologickým podnikem. Základem tohoto
úspěchu je praktický, interdisciplinární výzkum a vývoj náročných úkolů našich zákazníků. Tak bylo v posledních letech
realizováno cca 80 výzkumných a vývojových projektů.
Vysoce kvalifikovaní a motivovaní spolupracovníci společnosti SITEC pracují na řešení základních otázek pro vylepšení technologií, vývoj nových technologií a optimalizaci
organizace – v současnosti je to 15 projektů. Prozíravost a
cit pro nové technologie patří k základním schopnostem
angažovaných spolupracovníků. Především inovativní technologie pro laserové zpracování materiálu, elektrochemické
obrábění kovů a frézovací techniku, jsou hlavními body v
oblasti výzkumu a vývoje.
Výzkumné projekty jsou realizovány samostatně nebo ve
spolupráci s partnery z různých oborů a regionů. SITEC

spolupracuje například s Freuenhoferovým institutem, univerzitami, vysokými školami, privátními výzkumnými zařízeními a podniky, což mu umožňuje optimální řešení komplexních a mnohostranných problémů. Hlavní motivací k
realizaci výzkumných projektů je vždy zákazník. Přitom je
kladen důraz na to, aby v průběhu výzkumného projektu
vznikla první zkušební a testovací zařízení, která potenciálnímu zákazníkovi názorně představí technologii a možný
užitek. Na výzkumných projektech společnosti pracuje
velké množství inženýrů a techniků z nejrůznějších oborů.
Jednotlivé oblasti jsou svěřeny konstruktérům, technologům, elektroinženýrům, montérům a studentům formou
závěrečných prací. Tato synergie vede k tomu, že se spolupracovníci neustále nachází v tempu doby a kontinuálně podporují a vzdělávají vědecký dorost.
V laserovém technologickém centru (LTC) společnosti SITEC
mají vysoce kvalifikovaní inženýři aplikací přístup k různým
univerzálním CNC systémům pro obrábění laserem, zdrojům laserových paprsků a periferním zařízením, který umožňuje vývoj technologií podle specifických požadavků zákazníka – na žádost lze provést zpracování prvních vzorků,
výrobu prototypu nebo výrobu malých sérií. Podnik disponuje také laserovou laboratoří pro intenzivní výzkumnou
práci a vyvíjí procesy, které doposud nejsou na trhu. n

Kurzprofil
gegründet 1991
Geschäftsführer: Dr. Jörg Lässig,
Dr. Friedemann Otto
Sondermaschinenbau:
Montage-, Laser- und ECM-Anlagen
vom Stand-alone-System bis zur
automatisierten Fertigung
Serienfertigung:
Prozess- und Technologieentwicklung, Prototypenfertigung, Kleinund Großserienfertigung
2011: 200 Mitarbeiter,
41 Mio. Euro Umsatz
Zertifizierungen: ISO 9001,
ISO/TS 16949, VDA 6.4, ISO 14001
Stručný profil
Založen v roce 1991.
Jednatelé: Dr. Jörg Lässig,
Dr. Friedemann Otto
Výroba speciálních strojů:
Montážní, laserové a ECM zařízení
od systému Stand-Alone až po
automatizovanou výrobu
Sériová výroba:
Vývoj procesů a technologií, výroba
prototypů, malosériová a
velkosériová výroba
2011: 200 spolupracovníků
Obrat 41 mil. eur
Certifikáty: ISO 9001, ISO/TS 16949,
VDA 6.4, ISO 14001
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Innovative Lösungen für
innovative Partner
Sondermaschinenbauer bietet breites Spektrum für kundenspezifische
Entwicklungen

TISORA Sondermaschinen GmbH
Nordstraße 46
D-09113 Chemnitz
Telefon: +49 371 461140
Telefax: +49 371 4611447
info@tisora.de
www.tisora.de

Leistungsspektrum
n Entwicklung und
Steuerungsprojektierung
n Sondermaschinen für
Zerspanung, Fertigung, Handling,
Montage, Prüfung sowie deren
Verkettung
n Komplettanlagen
n Vorrichtungen
n Spezialteile für Maschinen- und
Anlagenbauer für Lebensmittelindustrie, Automobilzulieferer,
Armaturenhersteller
n Spezialteile für den direkten
Einsatz im Flugzeugbau und in
der optischen Industrie
Spektrum služeb
n Vývoj a řízení projektu
• Speciální stroje pro obrábění,
výrobu, manipulaci, montáž,
testování a jejich propojení
• Kompletní zařízení
• Nástroje, přípravky a prvky
strojů
• Speciální součástky pro výrobce
strojů a zařízení pro potravinářský průmysl, automotive a
výrobce armatur
• Speciální součástky pro přímé
využití v leteckém a optickém
průmyslu
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Geschäftsführer Gerd Zwinzscher
Jednatel Gerd Zwinzscher

Schweißanlage zur Herstellung von Kabeltragsystemen.
Svařovací zařízení pro výrobu kabelových nosných systémů.

„Innovationskultur und Einfühlungsvermögen in Kundenanforderungen sind die besten Voraussetzungen, um die
kostengünstigste und effizienteste Lösung zu finden“,
beschreibt der Geschäftsführer der TISORA Sondermaschinen GmbH Gerd Zwinzscher die Grundzüge der Unternehmensphilosophie.
Seit der Gründung 1991 werden innovative Sonderlösungen für Serienfertiger aus der Metallverarbeitung im
eigenen Haus konzipiert und realisiert. „Dabei setzen wir
auf eine enge Zusammenarbeit mit Universitäten und anderen externen Partnern aus Forschung und Entwicklung“,
führt Zwinzscher aus. So konnte in Forschungsgemeinschaft
mit der Professur für Strukturleichtbau und Kunststoffverarbeitung der Technischen Universität Chemnitz ein neuartiges Nietverfahren entwickelt werden. Die Idee zu dem
Fügekonzept für die Herstellung von Mischverbindungen
aus Faserkunststoffverbunden und Metallen belegte im Jahr
2011 den 2. Platz des AVK-Innovationspreises. Besonders
positiv bewertet wurde der Innovationsgehalt des Verfahrens, da dieses zur Klima schonenden und Ressourcen effizienten Herstellung zukünftiger Leichtbaukarosserien in der
automobilen Großserie Anwendung findet. „Das Besondere bei dem so genannten Thermomechanischen Ausformfügeverfahren besteht in der kraftflussgerechten Gestaltung der Verbindungsstelle. Diese entwickelten wir analog
zu Bauweisen in der Natur wie bei Faserumleitungen an Astlöchern eines Baumes. Zudem werden Strukturschwächungen an den Lasteinleitungsbereichen vermieden und kein
zusätzliches Fügeelement benötigt“, erläutert Zwinzscher.

Ebenfalls im eigenen Haus entwickelt wurde eine Schweißanlage für die PUK-Werke Berlin zur Herstellung von Kabeltragsystemen. Bedingt durch die Flexibilität der Anlage sind
unterschiedliche Kabelleiterbreiten, Leiterlängen und Sprossenabstände realisierbar. Dadurch können mit nur einer
Anlage bis zu 40 Produktvarianten hergestellt werden. Die
integrierte Prüfung der Schweißnahtgüte garantiert eine
hohe Produktqualität.
Als Hauptgeschäftsfeld liegt der Schwerpunkt des Unternehmens im Sondermaschinen- und Anlagenbau für Zerspanung, nichtspanende Fertigung, Handling, Montage,
Prüfung sowie deren Verkettung. Zudem ist TISORA auf die
Fertigung besonderer Kundenanforderungen eingestellt. Die
langjährige Erfahrung und das Know-how der 60 hoch qualifizierten Mitarbeiter machen das Unternehmen zu einem
wertvollen Partner für seine Kunden. Kurze Reaktionszeiten vor und während des Entwicklungs- und Fertigungsprozesses sowie der höchste Grad an Maßfertigung und
Qualitätssicherung zeichnen die Arbeit von TISORA aus.
Durch langjährige Erfahrung und Sachkompetenz ist das
Unternehmen zum Experten für Spezialteile aus schwer zerspanbaren Materialien avanciert.
Dabei bedient das Unternehmen Kunden aus unterschiedlichsten Branchen. „Von der Armaturenfertigung über
Werkzeug- und Schraubenhersteller bis zur chemischen Industrie haben wir bereits Aufträge realisiert. Auch im Bereich
Automobilzulieferer, Gießerei, Lebensmittelindustrie, Flugzeugbau, Bau- und Textilindustrie verfügen wir über einen
umfangreichen Erfahrungsschatz“, so Zwinzscher.
n

Podniky s intenzivním výzkumem

Inovativní řešení pro inovativní
partnery
Výrobce speciálních strojů nabízí specifický vývoj na míru zákazníka

Halbautomat zur Herstellung von Elektromontageschellen.
Poloautomat pro výrobu elektromontážních svorek.

„Inovační struktura a schopnost vcítit se do požadavků
zákazníka jsou ty nejlepší předpoklady pro nalezení cenově
výhodných a efektivních řešení“, tak popisuje jednatel společnosti TISORA Sondermaschinen GmbH Gerd Zwinzscher
svou základní podnikatelskou filozofii.
Od založení společnosti v roce 1991 jsou zde koncipovány
a realizovány speciální inovativní řešení pro sériové výrobce z oblasti zpracování kovu. „Přitom se spoléháme na úzkou
spolupráci s univerzitami a dalšími externími partnery z oblasti výzkumu a vývoje“, dodává Zwinzscher. Tak byla v rámci
společného výzkumu s ústavem pro lehké konstrukce a zpracování plastu Technické univerzity Chemnitz vytvořena například nová metoda nýtování. Koncept pro výrobu smíšených
spojů z vláknových kompozit a kovů získal v roce 2011
druhé místo při udělování cen za inovace AVK Innnovation
Award. Obzvlášť pozitivně byl hodnocen inovační obsah
procesu, šetrný ke klimatu a umožňující efektivní využití
surovin při výrobě budoucích karoserií z lehkých konstrukcí, který nalezne uplatnění v automobilové velkosériové výrobě. „Jedinečnost termomechanického procesu tváření spočívá v tvorbě spoje, který odpovídá silovému toku. Ten jsme
vytvořili analogicky ke stavebnímu uspořádání v přírodě,
jako například uspořádání vláken u suků na stromě. Navíc
jsou tak odstraněny strukturální slabiny v zatěžované oblasti a není potřebný žádný doplňující spojovací element“,
vysvětluje Zwinzscher. Tato společnost vyvinula také svařovací zařízení pro PUK-Werke Berlin na výrobu kabelových
nosných systémů. Díky flexibilitě tohoto zařízení je možné

Montagearbeitsplätze für die Herstellung von Klimaanlagen.
Montážní stanoviště pro výrobu klimatizací.

pracovat s různou šířkou a délkou kabelových žebříků a
vzdáleností příček. Proto lze na jednom zařízení vyrobit až
40 variant produktu. Integrované testování svarových spojů
ručí za vysokou kvalitu produktu.
Stěžejním bodem obchodní činnosti podniku je výroba speciálních strojů a zařízení pro obrábění, výrobu, manipulaci, montáž, testování a jejich propojení. Kromě toho je
TISORA přizpůsobena pro výrobu speciálních zákaznických
požadavků. Díky dlouholetým zkušenostem a know-how
šedesáti vysoce kvalifikovaných spolupracovníků je tento
podnik pro své zákazníky cenným partnerem. Práce společnosti TISORA se vyznačuje rychlou zpětnou vazbou před
a během procesu vývoje a výroby, ale i výrobou na míru
dle požadavků zákazníka a zajištění kvality. Dlouholeté
zkušenosti a odborné kompetence povýšily tento podnik
na odborníka pro speciální součástky z obtížně obrobitelných materiálů.
Služby jsou poskytovány zákazníkům z nejrůznějších oborů.
„Doposud jsme realizovali různé zakázky od výroby armatur, přes výrobu nářadí a šroubů, až po chemický průmysl.
Disponujeme bohatými zkušenostmi z odvětví automotive,
slévárenského, potravinářského, leteckého, stavebního a
textilního průmyslu“, říká Zwinzscher.
n

Kurzprofil
Obwohl erst im Jahr 1991 als
Sondermaschinen GmbH gegründet,
kann das Unternehmen auf insgesamt vier Jahrzehnte Maschinenbautradition verweisen. Im Bereich
Sondermaschinen- und Anlagenbau
hat sich TISORA auf die besonderen
Anforderungen von Serienfertigern
eingestellt – egal ob Werkzeugmaschinen für die spanende Fertigung,
Handhabetechnik, um technische
Abläufe zu automatisieren oder prüfende Sondermaschinen.
Stručný profil
I když byla společnost Sondermaschinen GmbH založena teprve v
roce 1991, může se odkázat na čtyřicetiletou tradici v oblasti strojírenství. V oblasti speciálního strojírenství a výroby strojů se TISORA
přizpůsobila zvláštním požadavkům
sériových výrobců – ať již strojů pro
výrobu obráběním, manipulační
techniky pro automatizaci technikkých postupů nebo speciálních
testovacích zařízení.
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Unterstützende Einrichtungen

Innovations- und Technologieberatung für Unternehmen

Ansprechpartner | Kontakt:

Dr. Peter Baumann
Referent Technologie, Innovation,
Sachverständigenwesen
Referent pro technologie, inovace,
odborné posudky
Industrie- und Handelskammer
Dresden
Langer Weg 4
D-01239 Dresden
Telefon: +49 351 2802-127
Telefax: +49 351 2802-7127
baumann.peter@dresden.ihk.de
www.dresden.ihk.de

Bernhard Klose
Referent Technologie/Innovation
Referent pro technologie, inovace
IHK Chemnitz
Straße der Nationen 25
D-09111 Chemnitz
Telefon: +49 371 6900-1231
Telefax: +49 371 6900-19 1231
klose@chemnitz.ihk.de
www.chemnitz.ihk24.de

Themenbereiche:

Produkte:

Forschung und Entwicklung
Die IHKs beraten zu betrieblichen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben einschließlich Finanzierungsmöglichkeiten für betriebliche Forschung und Entwicklung.

Innovationsnachrichten
Der DIHK und die sächsischen IHKs stellen monatlich aktuelle Informationen und Nachrichten aus den Kammerbezirken, aus Deutschland, aus der Europäischen Union sowie
Kurzmeldungen aus aller Welt zum Thema Innovation
zusammen.

Forschungskooperation
Für gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
mehrerer Unternehmen miteinander oder mit externen
Forschungseinrichtungen vermitteln die IHKs Kontakte und
unterstützen entsprechende Verbundprojekte. Hierzu gehört
auch die Beratung zur Finanzierung von FuE-Kooperationen.
Technologietransfer
Die IHKs unterstützen und beraten beim Transfer von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen, insbesondere zur
Einführung neuer Produkte und Verfahren in den Unternehmen. Es werden Kontakte zwischen Unternehmen und
Forschungseinrichtungen vermittelt. Ebenso erfolgt eine
Beratung zu Technologieförderprogrammen für die gewerbliche Wirtschaft.

IHK-Technologiebörse
Die IHK-Technologiebörse enthält ca. 2000 bundesweite
Angebote und Nachfragen zu neuen Produkten und neuen
Verfahren. Die Börse unterstützt Lizenzanbahnungen, Kauf
bzw. Verkauf von Know-how oder die Suche nach Kooperationspartnern für gemeinsame Verwertung von Forschungsergebnissen. Die Börse wird über das Internet verbreitet. Die Aufnahme in die Börse ist kostenfrei.
www.technologieboerse.ihk.de

Leipzig

Bernd Müller
Geschäftsbereich Grundsatzfragen
Abteilung Wirtschafts- und
Standortpolitik
Obchodní úsek
Oddělení regionální ekonomické
politiky
Industrie- und Handelskammer
zu Leipzig
Goerdelerring 5
D-04109 Leipzig
Telefon: +49 341 1267-1273
Telefax: +49 341 1267-1423
mueller@leipzig.ihk.de
www.leipzig.ihk.de
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Dresden

Chemnitz

Tématické oblasti:

Produkty:

Výzkum a vývoj
Průmyslové a obchodní komory (Industrie- und Handelskammern, zkráceně IHK) poskytují poradenství k podnikovým záměrům v oblasti výzkumu a vývoje, včetně informací o možnostech financování jejich realizace.

Zprávy o inovacích
Německá průmyslová a obchodní komora a Saská průmyslová a obchodní komora vydávají každý měsíc aktuální informace a zprávy z regionu, Německa, Evropské unie, ale i
krátké zprávy z celého světa na téma inovace.

Výzkumná spolupráce
Obchodní a průmyslové komory zprostředkovávají kontakty za účelem realizace výzkumných a vývojových záměrů ve
spolupráci podniků a podporují odpovídající integrované
projekty. K tomu patří také poradenství k financování spolupráce v této oblasti.
Transfer technologií
Průmyslové a obchodní komory podporují a poskytují poradenství pro přenos výsledků výzkumu a vývoje, především
zavádění nových produktů a postupů do podniků. Jsou zprostředkovateli kontaktů mezi podniky a výzkumnými zařízeními. Dále poskytují poradenství k dotačním programům pro
podporu technologie v živnostenském podnikání.

Burza technologií
Burza technologií Průmyslové a obchodní komory obsahuje více než 2000 nabídek a poptávek po nových produktech a postupech z celého Německa. Burza podporuje prodej popř. nákup know-how, poskytování licencí nebo
hledání kooperačních partnerů pro společné zhodnocení
výsledků výzkumu. Burza je provozována prostřednictvím
internetu. Vstup do burzy je zdarma.

Podpůrné instituce

Inovační a technologické podnikové
poradenství

Bernhard Klose, Referent Technologie/
Innovation der IHK Chemnitz, Dr. Peter
Baumann, Referent Technologie, Innovation und Sachverständigenwesen der
IHK Dresden und Bernd Müller,
Geschäftsbereich Grundsatzfragen,
Abteilung Wirtschafts- und Standortpolitik der IHK Leipzig (von links nach
rechts).
Bernhard Klose, referent pro technologie, inovace IHK Chemnitz, Dr. Peter
Baumann, referent pro technologie,
inovace a odborné posudky IHK Dresden a Bernd Müller, obchodní úsek,
oddělení regionální ekonomické politiky
IHK Leipzig (zleva doprava).
Foto: IHK

www.technologieboerse.ihk.de
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Unterstützende Einrichtungen

Der Interessenvertreter
VIU – Verband Innovativer Unternehmen e. V.

Der Verband Innovativer Unternehmen ist Interessen vertreter für forschende KMU und gemeinnützige externe
Industrieforschungseinrichtungen. Er setzt sich für die
Entwicklung und Stärkung ihrer Industrieforschungs potenziale ein. Markenzeichen ist seine Innovationskompetenz für die Wirtschaft.
Verband Innovativer
Unternehmen e.V. (VIU)
Boxhagener Straße 119
D-10245 Berlin
Telefon: +49 30 44055020
Telefax: +49 30 4406297
viu@viunet.de
www.viunet.de

Der Verband Innovativer Unternehmen steht für Kooperation und Vernetzung. Von den Synergien profitieren seine
Mitglieder. Er wirkt auf Bundesebene, unterstützt aber
selbstverständlich auch die Arbeit der Landesgruppen, die
es bisher in sieben Bundesländern gibt. Ein Beispiel ist
vorliegender Forschungsatlas für Sachsen.

Die im Atlas bisher nicht aufgeführten Mitglieder der
Landesgruppe Sachsen des VIU präsentieren sich in der
nachfolgenden Übersicht. Sie unterstreichen damit die
Feststellung, dass der innovative Mittelstand Sachsens in
allen Zukunftsbranchen gut aufgestellt ist.

Weitere Informationen zum VIU unter:
www.viunet.de

Auerhammer Vacuum-Gießerei GmbH, Aue
www.auerhammervacuumgiesserei.de
H T S Hoch Technologie Systeme GmbH, Coswig
www.htsdd.de

BTI Technologieagentur Dresden GmbH
www.bti-dresden.de
TIEGEL GmbH, Ullersdorf
www.tiegelgmbh.de

GEMAC – Gesellschaft für Mikroelektronikanwendung Chemnitz
GmbH
www.gemac-chemnitz.de

Hochleistungsmetalle
und -materialien

IfM – Institut für Musikinstrumentenbau e. V.
an der TU Dresden, Zwota
www.ifm-zwota.de

FuE-DienstleistungenForschung und Innovation

Institut für Konstruktion und
Verbundbauweisen e.V.
www.kvb-chemnitz.de

GfE Fremat GmbH, Freiberg
www.gfe.com

GWT-TUD GmbH, Dresden
www.gwtonline.de
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HFB Engineering GmbH, Leipzig
Prüfstelle für Baustoffe und Bauelemente
www.hfb-online.de

n

Podpůrné instituce

Zástupce zájmů
VIU – Verband Innovativer Unternehmen e. V.

Verband Innovativer Unternehmen e. V. zastupuje zájmy
malých a středně velkých podniků, které se zabývají výzkumem, a externích zařízení průmyslového výzkumu. Zasazuje se o vývoj a posílení jejich potenciálu pro průmyslový
výzkum. Jeho obchodní značkou je odborná způsobilost v
oblasti inovací.
Verband Innovativer Unternehmen e. V. prosazuje spolupráci a utváření kooperačních sítí. Jeho členové profitují ze
synergií. Působí na úrovni Spolku, ale samozřejmě podporuje také práci ve skupinách jednotlivých zemí, které v současné době existují v sedmi Spolkových zemích. Příkladem
je tento Výzkumný atlas.

Členové saského zastoupení VIU, kteří doposud v Atlasu
nebyli uvedeni, jsou prezentováni v následujícím přehledu.
Tím podtrhují skutečnost, že inovující středně velké podniky jsou dobře rozmístěny ve všech oborech budoucnosti.

Další informace k VIU naleznete na internetových
stránkách: www.viunet.de
n

Institut für Technische Textilien GmbH im
Sächsischen Textilforschungsinstitut e.V.
www.stfi.de

VFUP – Verein zur Förderung der Umform- und
Produktionstechnik Riesa e. V.
www.vfup.de

KI Keramik-Institut GmbH, Meißen
www.keramikinstitut.de

VON ARDENNE Anlagentechnik GmbH
www.vonardenne.biz

Kompetenzzentrum Strukturleichtbau e.V., Chemnitz
www.strukturleichtbau.org

WALLUSZEK GmbH, Riesa
www.walluszek.de

SMK-Ingenieure GmbH & Co KG, Chemnitz
www.ifl-leichtbau.de

WESOBA Werkzeug- und Sondermaschinenbau GmbH,
Schwarzenberg
www.wesoba.de

TZO Technologie-Zentrum für Oberflächentechnik und Umweltschutz Leipzig GmbH
www.tzoleipzig.de
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Register | Rejstřík
Service/Servis

B

K

BECKMANN-INSTITUT für Technologieentwicklung e. V.
Beldrive Engineering GmbH

18-19
50-51

Kunststoff-Zentrum in Leipzig gGmbH (KuZ)

40-41

L
C

LASERVORM GmbH
LIM Laserinstitut Mittelsachsen GmbH

Cetex Institut für Textil- und Verarbeitungsmaschinen gemeinnützige GmbH
20-21
22-23

CeWOTec gGmbH

62-63
42-43

M
Morlok, Sven

3

D
DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH
DBI - Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg
DGFZ – Dresdner Grundwasserforschungszentrum

52-53
52-53
17

N
NILES-SIMMONS-HEGENSCHEIDT GmbH

64-65

P
E

Papiertechnische Stiftung

EBF Dresden GmbH
54-55
Elektrische Automatisierungs- und Antriebstechnik EAAT GmbH Chemnitz 56-57

S

F
Finger, Bodo
Forschungsinstitut für Leder und Kunststoffbahnen (FILK) gGmbH

12-13
24-25

Sächsisches Textilforschungsinstitut e. V. (STFI)
SC-Kapitalbeteiligungsgesellschaft mbH
Schorlemer, Sabine von
SID – Sächsisches Institut für die Druckindustrie GmbH
SITEC Industrietechnologie GmbH

44-45

46-47
75
4-5
48-49
66-67

H
Hartmann, Simone

8-9

T
TISORA Sondermaschinen GmbH
Tobisch, Steffen

I
ICM – Institut Chemnitzer Maschinen- und Anlagenbau e. V.
IHK Chemnitz
IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH
IMM Gruppe
Industrie- und Handelskammer Dresden
Industrie- und Handelskammer zu Leipzig
Institut für Holztechnologie Dresden gemeinnützige GmbH
Institut für Korrosionsschutz Dresden GmbH
Institut für Luft- und Kältetechnik gGmbH
Institut für Mechatronik e. V.
Institut für Nichtklassische Chemie e. V. an der Universität Leipzig
ITW e. V. Chemnitz – Institut für innovative Technologien

26-27
70-71
58-59
60-61
70-71
70-71
28-29
30-31
32-33
34-35
36-37
38-39

V
Verband Innovativer Unternehmen e. V. (VIU)
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