
Profile biznesowe elektroprosumentów 
i pretendentów-innowatorów sektora 

MMSP w ORE

PREZENTACJA PRZYGOTOWANA W RAMACH 

KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA 

23 .02 .2021

OPRACOWAŁ:  JAN GRZEŚKOWIAK



Plan prezentacji

1. Charakterystyka firm.

2. Przedstawienie firm w aspekcie energetycznym. 

3. Dotychczasowa współpraca w ramach ORE.

4. Potencjał firm.



Kuźnia Ostrów

Firma działająca w branży kolejowej oferująca:

• podzespoły i komponenty do pojazdów szynowych takie jak sprzęgi 
śrubowe, haki cięgłowe, trójkąty hamulcowe i in.,

• szeroką gamę stalowych odkuwek matrycowych oraz swobodnych,

• usługi naprawy i regeneracji komponentów pojazdów szynowych 
takich jak resory piórowe, sprzęgi śrubowe, haki cięgłowe i in.

Spółka należąca do grupy kapitałowej MSV Metal Studenka a.s.



Sklejka-EKO
Firma w branży drzewnej, zatrudniająca ponad 300 specjalistów oferująca:

• produkcje sklejki dla odbiorców krajowych oraz zagranicznych, 

• pełnoformatowe produkty przetworzone na bazie sklejki, 

• produkcja towarów, materiałów i konstrukcji budowlanych.   



MikroB
Polska firma inżynierska działającą na europejskim rynku od 1988 
roku. Zatrudniająca ponad 50 wysoko wykwalifikowanych 
specjalistów oferująca:

• projektowanie systemów automatyki programowanie 
sterowników PLC, 

• systemy wizualizacji i sterowania HMI/SCADA,

• systemy zarządzania produkcją, 

• zarządzanie procesami wsadowymi,

• systemy ciągłej kontroli emisji,

• dokumentowanie produkcji i zarządzanie jakością,

• integracja systemów ERP, SAP z systemami sterowania.



Firma w aspekcie energetycznym
1. Duży konsument energii elektrycznej na potrzeby technologiczne między 

innymi pieca, sprężarek powietrza.

2. Duże zużycie gazu ziemnego na potrzeby technologiczne.

3. Występowanie ciepła odpadowego. 



Firma w aspekcie energetycznym
1. Duży konsument energii elektrycznej na potrzeby technologiczne 

między innymi instalacje do łuszczenia drewna, suszarnie, 

maszyny do obróbki sklejki - szlifowanie, przycinanie itd. 

2. Duże zużycie ciepła technologicznego na procesy uelastyczniania 

drewna, suszenia, prasowania sklejki.

3. Występowanie ciepła odpadowego.

4. Obecność starej kotłowni węglowej → emisja szkodliwych pyłów, 

CO2.

5. Duże ilości odpadów poprodukcyjnych – drzewnych (ok. 20 000 

Mg/rok)



Firma w aspekcie energetycznym

1. Doświadczenie w automatyzacji i 
informatyzacji procesów 
przemysłowych, również  w sektorze 
energetycznym

2. Opomiarowanie emisji 
przemysłowych w energetyce i 
ciepłownictwie 

3. Opatentowany system informatyczny 
wykorzystywany do nadzoru –
monitoringu, automatyki i sterowania 



Dotychczasowa współpraca w ramach ORE

Kuźnia Ostrów – brak

Sklejka 

o kupno energii elektrycznej 

o dostawca biomasy do elektrociepłowni OZC 

MikroB

o wdrożenie i modernizacja systemu we współpracy z OZC 



Potencjał firm
Kuźnia Ostrów 

• duża powierzchnia dachu na hali produkcyjnej z możliwością wykorzystania na panele PV,

• planowane dostawy energii el. od ORE,

• zagospodarowanie ciepła odpadowego do ogrzewania hal w Ostrowskim Systemie Ciepłowniczym, 

• wspólne zakupy gazu w ORE.

Sklejka

• budowa nowej elektrociepłowni na biomasę drzewną/poprodukcyjną,

• zagospodarowanie ciepła odpadowego do ogrzewania hal i w Ostrowskim Systemie Ciepłowniczym. 

MikroB

• wdrożenie systemu SCADA PRO-2000 na potrzeby zarządzania : monitorowania i sterowania w Klastrze 
Energii



Dziękuje za uwagę 


