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Podjetje Podjetje MartexMartex nekonekočč……

�� Leta 1977 ustanovljeno podjetje Leta 1977 ustanovljeno podjetje KeramixKeramix d.o.o.d.o.o.
�� Izhaja iz bogate tradicije izdelovalcev opekeIzhaja iz bogate tradicije izdelovalcev opeke
�� Vodilni proizvajalec keramiVodilni proizvajalec keramiččnih plonih ploššččiičč v Jugoslavijiv Jugoslaviji

�� Leta 1996 se podjetje Leta 1996 se podjetje KeramixKeramix preobrazi v preobrazi v MartexMartex d.o.o.d.o.o.



……in in MartexMartex danesdanes
�� NajveNajveččji proizvajalec keramiji proizvajalec keramiččnih plonih ploššččic v Slovenijiic v Sloveniji
�� Proizvodni proces v celoti avtomatiziran in raProizvodni proces v celoti avtomatiziran in raččunalniunalnišško ko 

voden, temeljevoden, temelječč na uporabi robotov in rana uporabi robotov in raččunalnikovunalnikov
�� Izvoz v Italijo, NemIzvoz v Italijo, Nemččijo, Skandinavijo, Srednjo in ijo, Skandinavijo, Srednjo in 

Vzhodno Evropo, v drVzhodno Evropo, v držžave bivave bivšše Jugoslavije, v arabske e Jugoslavije, v arabske 
dedežželeele

�� Leta 1999 prejemnik standard kakovosti SIST ISO 9001Leta 1999 prejemnik standard kakovosti SIST ISO 9001
�� Leta 2000 podvojitev proizvodnje z dvema novima Leta 2000 podvojitev proizvodnje z dvema novima 

linijamalinijama
�� Leta 2005 uspeLeta 2005 uspeššna racionalizacija tehnolona racionalizacija tehnološškega procesa kega procesa 

ter direktno vlaganje v zeleno energijo dveh nosilcev ter direktno vlaganje v zeleno energijo dveh nosilcev 
TPF projektov, gospodarskih velikanov v preteTPF projektov, gospodarskih velikanov v pretežžni lasti ni lasti 
drdržžave, podjetij PETROL d.d. in ELEKTRO PRIMORSKA ave, podjetij PETROL d.d. in ELEKTRO PRIMORSKA 
d.d. (oz. hd.d. (oz. hččerinska firma E3 d.o.o.)erinska firma E3 d.o.o.)



Proizvodni procesProizvodni proces

�� Priprava glinePriprava gline
�� GlaziranjeGlaziranje
�� ŽŽganje ploganje ploššččicic
�� Sortiranje in Sortiranje in paletiziranjepaletiziranje



Racionalizacija proizvodnega Racionalizacija proizvodnega 
procesa v procesa v MartexMartex --u d.o.o.u d.o.o.

Racionalizacija proizvodnega 
procesa v Martex-u d.o.o

S pomočjo domačega
znanja in tujih strokovnjakov 
posodabljanje, obnavljanje in
investiranje v novo opremo

Investicije v naprave, ki
omogočajo prihranek

energentov 
KOGENERACIJA



ShematiShematiččni izgled postrojenja in tehnini izgled postrojenja in tehniččni ni 
podatkipodatki

DOTOK SUSPENZIJE 
POD TLAKOM 28 bar

DOVOD MEŠANICE VROČEGA 
ZRAKA 500 oC IZ GORILCA TER 
IZPUHA SPTE

IZHOD GRANULATA

PROJEKTANT IN IZVAJALEC INEA d.o.o.

� Agregat Caterpillar 3516 SI TA 
� Vstopna moč = 2710 kW
� Pe = 1.030 kW
� Pt =  1.300 kW
� Celotni izkoristek = 84,6 %
� Toplotna energija postrojenja se
uporablja direktno v procesu 
atomiziranja granulata kot 
trostopenjsko predgrevanje 
vstopnega zraka na gorilec
atomizerja ter kot direkten vpuh
izpušnega zraka v atomizer.



Izgradnja Izgradnja kogeneracijskegakogeneracijskegapostrojenjapostrojenja

Poraba energentov pred in po izgradnji SPTE:Poraba energentov pred in po izgradnji SPTE:
�� Letna poraba zemeljskega plina do izgradnje Letna poraba zemeljskega plina do izgradnje 

SPTE znaSPTE znaššala ala ccacca 6.890.000 sm6.890.000 sm33

�� Letna poraba elektriLetna poraba električčne energije znane energije znašša a 
7.500.000 7.500.000 kWkW/h/h

�� Letna skupna poraba plina s prvim letom Letna skupna poraba plina s prvim letom 
delovanja SPTE zvidelovanja SPTE zvišša na 7.700.000 sma na 7.700.000 sm33

�� Trenutna poraba plina ob delovanju Trenutna poraba plina ob delovanju SpteSpte znaznašša a 
295 sm295 sm33/h, v absolutnem smislu ob delovanju /h, v absolutnem smislu ob delovanju 
atomizerjaatomizerja to predstavlja poveto predstavlja poveččano porabo ano porabo 
plina za plina za ccacca 134  sm134  sm33/h/h



Izgradnja Izgradnja kogeneracijskegakogeneracijskegapostrojenjapostrojenja

�� Proizvodnja elektriProizvodnja električčne energije iz SPTE v letu ne energije iz SPTE v letu 
2006 zna2006 znašša 5.532.000 a 5.532.000 kWhkWh

�� Proizvodnja toplotne energije uporabljene v Proizvodnja toplotne energije uporabljene v 
proizvodnem procesu vproizvodnem procesu v letu 2006 znaletu 2006 znašša a 
7.470.000 7.470.000 kWhkWh

�� SpecifiSpecifiččna poraba elektrina poraba električčne energije na enoto ne energije na enoto 
produkta znaprodukta znašša a ccacca 3 3 kWkW/m/m22

�� SpecifiSpecifiččna poraba plina na enoto produkta znana poraba plina na enoto produkta znašša a 
ccacca 2,8 sm2,8 sm33/m/m22



Postopek odloPostopek odloččanja in izbire anja in izbire 
proizvajalcaproizvajalca

TUJI PONUDNIKITUJI PONUDNIKI
�� cenovno nekoliko ugodnejcenovno nekoliko ugodnejššii

�� veliko izkuveliko izkuššenj in poenoten enj in poenoten 
(serijski) sistem vgraditve(serijski) sistem vgraditve

�� postrojenje izgradijo lopostrojenje izgradijo loččeno odeno od
ostalih ostalih žže obstojee obstoječčih vitalnih ih vitalnih 
delovdelov

�� za izgradnjo potrebujejo manjza izgradnjo potrebujejo manjšše e 
šštevilo podizvajalcevtevilo podizvajalcev

�� sistem servisiranja v lastni resistem servisiranja v lastni režžijiiji

DOMADOMAČČI PONUDNIKII PONUDNIKI
�� vgradnja SPTE postrojenja vgradnja SPTE postrojenja 

direktno v proizvodni proces; direktno v proizvodni proces; 
prva v Sloveniji prva v Sloveniji →→ izzivizziv

�� cenovno nekoliko dracenovno nekoliko dražžja ja 
varianta, vendar varianta, vendar 
avtomatizacija zajeta v avtomatizacija zajeta v 
projektu                    projektu                    

�� bistveno izboljbistveno izboljššan tehnoloan tehnološško ko 
proizvodni proces proizvodni proces –– direktno direktno 
vlaganje  PETROLA d.d. in E3 vlaganje  PETROLA d.d. in E3 
d.o.o. v gospodarstvod.o.o. v gospodarstvo

�� Ponudnik Ponudnik IneaInea d.o.o. poid.o.o. poišščče e 
TPF vir financiranja, TPF vir financiranja, →→
prevzem rizika za tehniprevzem rizika za tehniččno in no in 
finanfinanččno uspeno uspeššnost poslovanjanost poslovanja



Prednosti TPF projektovPrednosti TPF projektov……
�� Ugodna finanUgodna finanččna rena reššitev itev →→ z dodatnimi vlaganji z dodatnimi vlaganji 

investitorjev sistem investitorjev sistem šše ue uččinkovitejinkovitejššii
�� UspeUspeššna zdruna združžitev znanja vseh partnerjev t.j. itev znanja vseh partnerjev t.j. 

investitorjev Petrolinvestitorjev Petrol--a d.d., E3 d.o.o ter a d.d., E3 d.o.o ter IneeInee d.o.o.d.o.o.
�� Prevzem finanPrevzem finanččnega rizika investicije na investitorja nega rizika investicije na investitorja 

izkaizkažže kot odloe kot odloččilen, sicer bi ilen, sicer bi postrojenjepostrojenje zanesljivo zanesljivo 
ustavili. Drustavili. Držžava se ni drava se ni držžala lastne uredbe o prilagajanju ala lastne uredbe o prilagajanju 
odkupnih cen EE v odnosu do rasti cen plina. odkupnih cen EE v odnosu do rasti cen plina. 

�� Prevzem tehniPrevzem tehniččnega rizika ob odpravi napak. V primeru nega rizika ob odpravi napak. V primeru 
gospodarske gospodarske šškode jo investitor odpravi in povrne kode jo investitor odpravi in povrne šškodokodo

�� Prisotnost Prisotnost MartexMartex--a kot podizvajalcaa kot podizvajalca
�� Osebje Osebje MartexMartex--a iza izššolalo pri dobavitelju agregata olalo pri dobavitelju agregata 

CaterpillarCaterpillar kot pooblakot pooblaššččeni serviserji s certifikatom eni serviserji s certifikatom 
→→vpliv na zmanjvpliv na zmanjššanje stroanje strošškovkov

�� Projekt je moProjekt je možžno nadgraditi in dodatno pripomono nadgraditi in dodatno pripomočči k i k 
uuččinkoviti rabi energijeinkoviti rabi energije



…… in slabosti TPF projektovin slabosti TPF projektov
�� V zaV začčetni fazi naetni fazi naččrtovanja in rtovanja in dodgovarjanjadodgovarjanja se sistem se sistem 

pokapokažže kot zelo pozitiven in uspee kot zelo pozitiven in uspeššenen
�� Med izgradnjo pojav pomanjkljivosti Med izgradnjo pojav pomanjkljivosti →→ veliko veliko 

podizvajalcev, slaba koordinacija le podizvajalcev, slaba koordinacija le -- tehteh
�� Odzivni Odzivni ččasi na spremembe pri veasi na spremembe pri veččjem jem šštevilu partnerjev tevilu partnerjev 

so daljso daljšši i →→ (pre)velik vlo(pre)velik vložžekek truda in truda in ččasa v koordinacijoasa v koordinacijo
�� ŽŽelja po elja po šše vee veččjem vplivu narojem vplivu naroččnika (nika (MartexsaMartexsa) ter ) ter 

momožžnosti samostojnega finannosti samostojnega finanččnega zapiranja planega zapiranja plaččil il 
�� V fazi rednega delovanja, prilagajanja tehnologije, V fazi rednega delovanja, prilagajanja tehnologije, 

servisiranja, odprave pomanjkljivostservisiranja, odprave pomanjkljivost…… se  sistem pokase  sistem pokažže e 
precej robusten in poprecej robusten in poččasi odzivenasi odziven

�� ker je TPF projekt pilotski, priker je TPF projekt pilotski, priččakovano akovano šše vee veččje je 
upoupošštevanje pripomb narotevanje pripomb naroččnika nika →→ povzropovzroččena ena dodatna dodatna 
neplanirana gospodarska neplanirana gospodarska šškoda. Narokoda. Naroččnik/Martex bi nik/Martex bi 
moral imeti instrument za samostojnejmoral imeti instrument za samostojnejšše odloe odloččanje in anje in 
ukrepanje ob takukrepanje ob takššnih situacijah. Sicer pa kot renih situacijah. Sicer pa kot reččeno, eno, 
povrapovraččilo ilo šškode prevzame investitorkode prevzame investitor


