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Innowacje Techniczne 

Koncepcja Cradle to Cradle® 
Zasada Cradle to Cradle®, w dużej mierze 
opracowana przez niemieckiego profesora, 
M. Baumgarta, opiera się na przekonaniu, iż 
ochrona środowiska może być skuteczna 
jedynie w przypadku, gdy produkty są 
opracowywane w odniesieniu do całego 
cyklu życia. Dlatego też Cradle to Cradle ® 
nie wytwarza odpadów i odpowiada na  
pilne wyzwania naszych czasów. Koncepcja 
Cradle to Cradle® jest postrzegana jako 
strategia zmian na drodze do nowego 
systemu gospodarczego, w którym produkty 
są projektowane w taki sposób, aby nie 
musiały być regulowane. 
 

Koncepcja cradle to cradle rozróżnia dwa 
cykle:  

- Cykl biologiczny  
- Cykl techniczny 

 

W cyklu biologicznym materiały organiczne po 
użyciu zostają całkowicie rozłożone.  
 

 
 
 
 

Ich produkty rozkładu są używane jako 
biologiczne substancje odżywcze. Typowe 
materiały w cyklu biologicznym to włókna, 
żywnośd oraz produkty kosmetyczne, które są 
kompostowalne. Produkty Cradle to cradle z 
cyklu biologicznego to ubrania (np. koszulki od 
firmy Trigema, oferującej w 100% 
kompostowalne koszulki).   
 

W cyklu technicznym nietoksyczne, 
nieszkodliwe materiały syntetyczne są 
stosowane w cyklu ciągłym bez utraty jakości. 
Mogą byd stosowane wielokrotnie zamiast byd 
poddane „downcyklingowi” na mniejsze 
produkty, aby wreszcie stad się odpadami. 
Bardzo trafnym przykładem jest krzesło 
biurowe THINK stworzone przez amerykaoską 
firmę Steelcase. 
 

DALSZE INFORMACJE:  
EPEA Internationale Umweltforschung GmbH 
Tel:+49-40-4313 49-0  
E-mail: epea@epea.com 
Strona WWW: www.epea-hamburg.org 

 

Zdjęcie: Przykład cyklu biologicznego 

Źródło: Prof. dr M. Baumgart, Konferencja Hanzeatycka 
2011, Hamburg 
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Biologiczne oczyszczalnie ścieków z gos-
podarstw domowych 
Firma Traidenis na Litwie opracowała 3 rodzaje 
oczyszczalni ścieków z gospodarstw domowych  
do użytku w domach prywatnych. 
Oczyszczalnia NV-A: nadmiar osadu zostaje 
odpompowany przez urządzenie asenizacyjne. 
NV-M: nadmiar osadu zostaje odpompowany 
do worków z odwodnionym osadem. NV-T: 
nadmiar osadu zostaje odpompowany do 
separatora osadu. 
 

Oczyszczalnia ścieków typu NV 1÷4a składa się 
z dwóch komór w jednym zbiorniku (Rys. 1). 
Najpierw ścieki wpływające do instalacji 
przechodzą do komory wewnętrznej, gdzie są 
mieszane z osadem czynnym przy pomocy 
powietrza. Sprężone powietrze jest konieczne 
do podtrzymania życia osadu czynnego oraz 
wewnętrznej recyrkulacji oczyszczanych 
ścieków. Powietrze jest dostarczane za 
pomocą sprężarki (dmuchawy). Oczyszczanie 

biologiczne, czyli oczyszczanie z osadem  
 
czynnym oparte jest na działaniu 
mikroorganizmów. Celem procesu jest 
wiązanie substancji rozpuszczalnych, 
koloidalnych i biogennych ze ścieków do osadu 
czynnego. Mikroorganizmy tworzące płatki  
rozmnażają się i tworzą grupy powodujące 
przyleganie pierwotniaków i innych bakterii. 
Mikroorganizmy metabolizują („zjadają” oraz 
rozkładają) i niszczą substancje organiczne. 
Rozkład substancji organicznych oraz 
powstawanie osadu odbywa się w części 
napowietrzania. Mieszanina osadu aktywnego 
z komory napowietrzania przechodzi do 
komory zewnętrznej (osadnik wtórny), gdzie, 
pod wpływem sił grawitacji, osad czynny 
oddziela się i opada do dolnej części instalacji, 
a oddzielona woda uzdatniona zostaje 
odprowadzona. Jeżeli masa mikroorganizmów 
zwiększa się, zwiększa się również ilośd osadu 
czynnego. Nadmiar osadu jest usuwany przez 
urządzenie asenizacyjne odpompowujące 2/3 
pojemności instalacji. 
 

DALSZE INFORMACJE: 
Traidenis, Lithuania 
Tel: +370 8 315 782 63 
Fax: +370 8 315 777 29 
E-mail: info@traidenis.lt 
WWW: www.traidenis.lt 

 
 

Praktyczne zastosowanie nowych 
urządzeo grzewczych do utwardzania parą 
Produkcja materiałów budowlanych i 
konstrukcji, a szczególnie tych wykonanych ze 
zbrojonego betonu (belki, konstrukcje 
stropów, klatki schodowe, rury, itp.) wymaga 
obróbki cieplnej oraz obróbki na mokro 
zgodnej z określonym programem. Z reguły 
stosowana jest para wodna o niskich 
parametrach (temperatura do 1000С i ciśnienie 
wyższe niż atmosferyczne); którą wytwarzają 

Główne elementy konstrukcyjne:  Elementy dodatkowe 
1. Korpus (włókno szklane)  9. Pierścieo podwyższający 
2. Pokrywa rewizyjna 10. Skrzynka na dmuchawę 
3. Stałe złoże biologiczne  
4. Dyfuzor  
5. Dopływ ścieków surowych  
6. Odpływ  ścieków oczyszczonych 
7. Przewód dostarczający powietrze  
8. Dmuchawa  
 

Rysunek: biologiczna oczyszczalnia ścieków typu NV 1÷4a 
Źródło: http://www.traidenis.lt/en/solutions-and-
products/nva_treatment_plant.php 

mailto:info@traidenis.lt
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generatory pary w kotłowniach 
przemysłowych. Wytwarzanie energii w tym 
przypadku charakteryzuje się niską 
wydajnością (znaczny wyciek ciepła w kotłach i 
rurach parowych) oraz ogromnymi nakładami 
inwestycyjnymi (kotłownie, kominy spalinowe, 
sieci grzewcze). 
 

Firma A.P. Petushkova we współpracy z 
Uniwersytetem Technicznym w Brześciu 
buduje generatory parowo-gazowe do 
zdecentralizowanego dostarczania ciepła do 
komór w przedsiębiorstwach produkujących 
konstrukcje żelbetowe. Generator parowo-
gazowy sprawia, że kotłownie i związane z nimi 
instalacje są zbędne. Osiąga on znaczne skutki 
ekonomiczne dla małych przedsiębiorstw, a 
zwłaszcza w przypadku wolnostojących komór 
do utwardzania parą. 
 

Generator parowo-gazowy jest w zasadzie 
zbiornikiem na wodę, który posiada wysokiej 
mocy generator płomienia działający na 
zasadzie rezonansu spalania. Urządzenie wody 
chłodzącej zamienia wodę w parę, która 
miesza się z produktami spalania. Produkty te 
zostają całkowicie spalone. Dlatego powstała 
mieszanka czystej pary z gazem jest 
wprowadzana do komory utwardzania parą. 
Małe rozmiary oraz prostota obsługi sprawiają, 
że możliwe jest zainstalowanie generatora 
parowo-gazowego w komorze utwardzania 
parą.  
 

Wprowadzenie generatora parowo-gazowego 
w obiekcie budowlanym nr 8 w Brześciu oraz 
przy wydziale budowy nr 262 umożliwiło 
kontynuację procesu produkcji nawet zimą. 
Wcześniej obiekty musiały zawieszad 
działalnośd, gdyż zwykłe wytwornice ciepła nie 
mogły dostarczad wymaganych osiągów. 
 

Generator parowo-gazowy został zbudowany 
przy minimalnych warunkach technologicznych  
i zainstalowany ponad rok temu w komorze 
utwardzania parą. Pracę rozpoczął wkrótce 

potem. Personel, który nie przeszedł wcześniej 
żadnego szkolenia, szybko nauczył się obsługi 
generatora. Dostrajanie i konserwacja nie 
stanowiły żadnego problemu. W celu 
minimalizacji kosztów, prawie całkowicie 
zrezygnowano z urządzeo automatycznych. 
Przestrzeganie przepisów bezpieczeostwa było 
łatwe: przy zatrzymaniu generatorów nie jest 
emitowany dźwięk – wyłączenie awaryjne jest 
inicjowane (ręczne lub automatyczne odcięcie 
dopływu paliwa). 

 

DALSZE INFORMACJE: 
Leana Khaladar 
Dyrektor Centrum Transferu Technologii 
Paostwowy Uniwersytet Techniczny w Brześciu 
267 Moskovskaja, 
224017 Brześd, Republika Białorusi 
Tel/fax: +375 162 408374 
E-mail: liholodar@bstu.by 
 

Tradycyjna instalacja susząca do tarcicy 
Profesor V.S. Severjani z Paostwowego 
Uniwersytetu Technicznego w Brześciu 

skonstruował instalację do suszenia tarcicy. 
Składa się ona z komory suszącej z kanałami 
powietrznymi, kontenerem i paleniskiem z 
nagrzewnicą powietrza. Główną ciekawostką 
jest fakt, iż drewniane deski i belki są 
umieszczane „na sztorc”, co skutkuje ogólną 
kompresją całego stosu. Pozwala to na 
zwiększenie efektywności suszarki o 20-50% 
bez pogorszenia jakości drewna. Może to byd 
urządzenie mobilne w formie przenośnej do 
zastosowao w małych przedsiębiorstwach 
przetwórstwa drzewnego oraz wolnostojących 
instalacjach suszących. Wykorzystuje odpady 
drzewne jako paliwo. 
 

Paostwowy Uniwersytet Techniczny w Brześciu 
oferuje doradztwo w projektowaniu i 
wdrażaniu ww. propozycji technicznej. Zajmie 
się on wszelkimi aspektami prawnymi i 

mailto:liholodar@bstu.by
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patentowymi, będzie opracowywał i 
rozpowszechniał materiały promocyjne. 
 

DALSZE INFORMACJE: 
Leana Khaladar 
Dyrektor Centrum Transferu Technologii 
Paostwowy Uniwersytet Techniczny w Brześciu 
267 Moskovskaja, 
224017 Brześd, Republika Białorusi 
Tel/fax: +375 162 408374 
E-mail: liholodar@bstu.by 
 

 

 

Najlepsze praktyki 

Filigran - od tradycji do nowoczesnego 
wzornictwa 
Filigran pochodzi od dwóch łacioskich słów: 
filum, oznaczającego nici oraz granum, ozn. 
ziarna. Tak więc praca w ramach rzemiosła 
filigranowego polega na zastosowaniu drutu 
oraz drobnych ziaren metalowych.  
Rzemiosło filigranowe pojawiło się we 
wszystkich cywilizacjach. W okresie renesansu 
filigran rozprzestrzeniał się w całej Europie, 
trafił do Norwegii, nawet to daleko położonych 
od siebie małych wiosek. 
Obecnie filigran jest używany do wykonywania 
srebrnych ornamentów strojów narodowych i 
lokalnych w różnych częściach Norwegii, 
noszonych przez mieszkaoców na wielkie 
okazje. Region Telemark słynie z bardzo 
wysokiej jakości, wielu warstw elementów i 
brak otwartej przestrzeni w biżuterii.  
Gry jest bardzo dumna z bycia częścią tej 
tradycji!  
Filigran jest związany z rzemiosłem złotnika, 
przekazując tradycyjne wzory kolejnym 
pokoleniom mistrzów rzemieślników, 
umożliwiając w ten sposób modyfikowanie 

oraz tworzenie nowych wzorów oraz 
przekazywanie ich kolejnym pokoleniom. 
 
 
 

Dla Gry M. Grindbakken wyzwaniem jest 
wykorzystanie jej dziedzictwa rzemiosła 
filigranu, w którym obowiązują reguły i 
symetria oraz połączenie go z wymogami 
nowej generacji nowoczesnych klientów. 
Wielkim wyzwaniem jest szanowanie tradycji i 
jednoczesne spojrzenie na dzisiejszy świat. Tak 
więc wizja biznesu Gry to „tradycyjny filigran 
dla nowoczesnych ludzi”. 
 

 
Zdjęcie: Biżuteria z kolekcji Gry 
 

Gry czuje się pewnie w wykorzystaniu 
tradycyjnej tradycyjnej wiedzy rzemieślniczej, 
co sprawia, że jest ona przygotowana na 
spotkanie klientów o nowoczesnych 
preferencjach. 
Obecnie wielu rodziców kupuje swoim 
dzieciom tradycyjne stroje w wieku lat 
piętnastu, często jako prezent z okazji 
pierwszej komunii. Tradycyjne, ręcznie  
robione filigranowe broszki, które są częścią 
stroju, są drogie. Niektórzy ludzie wybierają tę 
srebrną biżuterię wyłącznie na podstawie ceny, 
co odbywa się z korzyścią dla producentów 
modeli produkowanych masowo - najwięksi 
konkurenci Gry. 
Wyzwaniem jest zaznaczenie wartości ręcznie 
robionej biżuterii, jednak sytuacja w firmie Gry 

mailto:liholodar@bstu.by
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poprawia się, a wraz z nią wyniki biznesowe. 
Toczy ona ciągłe zmagania w celu zmniejszenia 
ilości czasu spędzonego nad każdą czynnością 
prowadzącą do uzyskania indywidualnie 
wytworzonej biżuterii filigranowej, 
jednocześnie próbując zmotywowad do zakupu 
prawdziwego ręcznie robionego artefaktu. 
 

DALSZE INFORMACJE:  
Gry M. Grindbakken, Filigransarbeider, 
Norwegia 
Tel: +47 99 79 78 99 
E-mail: gry@fili.as  
WWW: http://www.fili.as 
Facebook: 
https://www.facebook.com/pages/Fili/338040
392120?ref=ts 

 
 
Ustawa o Małym Biznesie – nowa 
broszura 
Komisja Europejska (Dyrekcja ds. 
Przedsiębiorstw i 
Przemysłu) 
opublikowała 
niedawno nową 
broszurę na temat 
Ustawy o Małym 
Biznesie. Celem Ustawy o Małym Biznesie jest 
poprawa ogólnego podejścia do 
przedsiębiorczości, zakotwiczenie zasady 
„Think Small First” („najpierw myśl na małą 
skalę”) w kształtowaniu polityki, od 
rozporządzeo do usług publicznych, jak 
również wspieranie rozwoju MŚP poprzez 
pomoc w rozwiązywaniu pozostałych 
problemów, które utrudniają ich rozwój. 
Broszura skupia się na tym, co UE robi na rzecz 
MŚP i jest dostępna we wszystkich językach 
Unii Europejskiej.  
 
 
 

DALSZE INFORMACJE:  

Komisja Europejska 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/ite

mlongdetail.cfm?item_id=5256# 

 

 
Projekty 

 

Baltic Supply – 
„Usługi dla 
początkujących 
przedsiębiorstw” 
Projekt Baltic Supply 
współfinansowany 
przez Unię Europejską ma na celu tworzenie 
lepszych możliwości biznesowych dla Małych i 
Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) 
zlokalizowanych w Regionie Morza 
Bałtyckiego. Partnerzy projektu w ostatnim 
czasie rozpoczęli rozwój usług dla 
początkujących przedsiębiorstw, dostępnych 
na platformie internetowej. Platforma będzie 
wspierad MŚP w obszarze Morza Bałtyckiego, 
jak również w obszarze Morza Północnego w 
poszukiwaniu partnerów do współpracy, 
uzyskiwaniu informacji o szkoleniach, umożliwi 
pobieranie materiałów informacyjnych oraz 
udostępni dane osób do kontaktu w regionie. 
 

Usługi dla początkujących przedsiębiorstw 
zdefiniowane do tej pory to:  

- Sied transferu technologii dla sektora 
energetycznego 

- Sied transferu technologii dla 
przemysłu spożywczego 

- Działania promocyjne na rzecz klastrów 

- Narzędzia matchmaking, koncepcje 
imprez 

- Szkolenia zarządów 

- Narzędzie e-learningowe dla MŚP 

- Profile firm/rejestry 

 Business forum IV „Construc-
tion technologies“  

 
 

mailto:gry@fili.as
http://www.fili.as/
https://www.facebook.com/pages
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5256#
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5256#


6 

 

 
 

 

- Wytyczne „informacje o 
kompetencjach regionalnych” 

- Usługa zarządzania przetargami  
 

Będziemy informowad Paostwa o postępach w 
projekcie i uruchomieniu strony internetowej 
w newsletterze o innowacjach.  

DALSZE INFORMACJE:  

Kerstin Kötschau, Parlament Hanzeatycki, 
Hamburg  

E-mail: Kkkoetschau@hanse-parlament.eu 

 

Najbliższe wydarzenia 

 

7-10 września 2011 w Rydze: 

Targi żywności „Riga Food” 
Riga Food to największe targi przemysłu 

spożywczego w paostwach Bałtyckich, które 

pokazują rozwój przemysłu w ogóle, 

najważniejsze punkty, nowości oraz dają 

możliwośd poznania poważnych i rzetelnych 

przedsiębiorstw przemysłu spożywczego.  

Ekspozycja Riga Food jest podzielona na strefy 

tematyczne w celu stworzenia sprzyjających 

warunków dla networkingu zarówno dla 

uczestników, jak i gości następujących wystaw: 

 Riga Food Regular Expo 

 Riga Food Drinks 

 Riga Food Gourmet 

 Riga Food Specialty 

 Riga Food Printing and Packaging Tech 

 Riga Food Technology And Ingredients 

 Riga Food Catering And Retail Tech 

 Riga Food Hotel Expo 

 Riga Food Clean Expo 

 Riga Food Innovation 

 

DALSZE INFORMACJE: 

www.bt1.lv/bt1/rigafood/ 
 

Matchmaking podczas 9-tego Niemieckie-
go Kongresu Handlu Zagranicznego 
W roku 2011 miasto Brema będzie gościło 

uczestników 9-tego Niemieckiego Kongresu 

Handlu Zagranicznego. Kombinacja 

kompetencji w sektorze zaawansowanych 

technologii, handlu zagranicznym oraz 

logistyce sprawia, iż to miasto hanzeatyckie 

jest znakomitym miejscem do dyskusji na 

temat przyszłości eksportu. 

Matchmaking podczas 9-tego Kongresu Handlu 

Zagranicznego to idealne wydarzenie 

sprzyjające nawiązywaniu nowych kontaktów 

oraz przygotowaniu przyszłego biznesu. 

Pozwoli ono uczestnikom nawiązad współpracę 

z najbardziej obiecującymi partnerami 

biznesowymi podczas wcześniej ustalonych 

spotkao. Będzie to szansa zaprezentowania 

swojej firmy oraz poznania uczestników. 

Prosimy o rejestrację już teraz, aby mogli 

Paostwo podczas jednego dnia wziąd udział w 

licznych dyskusjach z przedstawicielami firm 

zajmujących się handlem zagranicznym, co 

pozwoli zaoszczędzid paostwu czasochłonnych 

podróży. 

 

DALSZE INFORMACJE:  
Matchmaking: 
http://www.b2match.eu/awt2011 
Niemiecki Kongres Handlu Zagranicznego: 

http://www.aussenwirtschaftstag.de/auwi.php
?nav=1&sub1=0&sub2=0&menu_id=2 

 

http://www.hanse-parlament.eu/
http://www.bt1.lv/bt1/rigafood/
http://www.b2match.eu/awt2011
http://www.aussenwirtschaftstag.de/auwi.php?nav=1&sub1=0&sub2=0&menu_id=2
http://www.aussenwirtschaftstag.de/auwi.php?nav=1&sub1=0&sub2=0&menu_id=2
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21-22.10.2011 w Panevėžys:  
Forum Biznesowe na temat Technologii 
Budowlanych  
Forum biznesowe jest skierowane do 

dyrektorów, kierowników i pracowników 

małych i średnich przedsiębiorstw w celu  

- zainicjowania międzynarodowych kontaktów 

biznesowych pomiędzy spółkami oraz 

- dostarczenia informacji o nowych 

technologiach. 

Na to wydarzenie zaproszone są małe i średnie 

przedsiębiorstwa z całego Regionu Morza 

Bałtyckiego. Nie jest konieczna znajomośd 

języków obcych (zapewnione będzie 

tłumaczenie symultaniczne). Udział jest 

nieodpłatny. Uczestnicy ponoszą koszty 

podróży i zakwaterowania. 
 

DALSZE INFORMACJE I REJESTRACJA:  

Sekretarz Parlamentu Hanzeatyckiego: 
www.hanse-parlament.eu 

E-mail: info@hanse-parlament.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię 

Europejską (Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego oraz Europejski Instrument 

Sąsiedztwa i Partnerstwa). 

 

 

 

http://www.hanse-parlament.eu/
mailto:info@hanse-parlament.eu

