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Titulli Projektit 

• “Ngritja e një qendre laboratorike studimore 
të shfrytëzimit të biomasës agropyjore për 

biogaz dhe energji si dhe analiza e strukturës 
inxhinjerike të proçeseve në një impiant pilot 

eksperimental” 

 

• i paraqitur për financim në kuadrin e 
Programit Kombëtar për Kërkim e Zhvillim:    
“" Uji dhe Energjia "per periudhen 2010-2014. 

 



 Motivimi 

 Biomasa dhe potencialet energjitike 

 Potencialet teorike të biomasës për prodhim 

biogazi 

 Modelimi dhe simulimi i fermentimit anaerob  

 Përfundime dhe perspektiva 

Parathënie 



Çeshtje per diskutim 

• Studimi që po prezantoni është i pari në llojin e vet apo në 
vazhdën e studimeve të tjera. 

• 2.Nëse është në vazhdim, cila është e reja ( inovacioni) që 
sjell  nga studimet e tjera. 

• 3.  Çfarë dobie publike apo rekomandimesh 
konkrete  ofron  studimi për institucionet (ministri, agjenci, 
struktura) në mënyrë që ata të ndryshojnë politika, ligje apo 
praktika në fushën ku është kryer studimi 

• 4. A mund të shndërrohen në ide biznesi ( komercializohen) 
rezultatet e studimit. Ose a i shërbejnë ndonjë biznesi të 
caktuar rezultatet e këtij studimi. 



• Roli i përgjithshëm ekonomik i përdorimit energjetik të 

biomasës  

• Çfarë rëndësie të përgjithshme ekonomike ka përdorimi 

energjetik i biomasës? 

Motivimi | Problematika dhe metoda e zgjedhur 

• Çfarë indikatoresh janë të përshtatshem për të pasqyruar 
të gjithë rolin e përdorimit ekonomik të biomasës, si dhe 
cilët prej tyre luajnë rolin kryesor? 

• Çfarë efektesh ekonomike rezultojnë nga një skenar 
përpunimi i biomasës në raport me çmime të ndryshme 
të energjisë? 

• Çfarë vlere mund të fitojë biomasa në tregun e ngrohjes 
së ambienteve të banimit, si dhe cilat janë kushtet dhe 
vështirësitë ekonomike? 

• Analizimi i të dhënave institucionale mbi rezervat dhe burimet e 
energjisë bashkë me potencialet teorike të biomasës për prodhimin e  
biogazit 

• Modelimi dhe simulimi i një linje të prodhimit dhe pastrimit të biogazit 
përmes fermentimit të biomasës (Aspen Plus)  



Biomasa | Energji nga biomasa 

Korrje/Shirje – Grumbullimi – Magazinimi 

Transport Magazinim Ruatje për afat të shkurtër 

Materiale djegëse të ngurta 
(p.sh. pellets, qymyr druri) 

Materiale djegëse të gazta 
(p.sh. biomethan, gaz sintetik) 

Materiale djegëse të lëngshme 
(p.sh. vaj bimor, bio-diesel, bioalkool) 

DJEGJE 

Energji / Punë Nxehtësi 

Bimë energjetike 
Mbetje nga të 

korrat 
Produkte org. 

dytësore 
Mbetje organike 

Shndërr. termo-kimike 
Pyroliza 

Metoda hidro-termale 

Gazifikimi 

Shndërr. bio-kimike 
Alkoolizimi 

Zbërthimi anaerobik 

Zbërthimi aerobik 

Shtypje / Ekstraktim 

Transeterifikation 

Shndërr. fisio-kimike 

Burimi: Llojet dhe etapat e konvertimit të biomasës dhe produkteve të saj (Gjyriqi & Malollari, 2012)  
Kaltschmitt, Hartmann, & Hofbauer, 2001 



Biomasa| Legjislacioni, rëndësia dhe mundësitë 

 

Përdorimi primar i energjive të rinovueshme në raport me energjinë primare në Europë (modifikuar sipas të dhënave 
të DBFZ dhe EUROSTAT 2010) 
Struktura e konsumit të energjisë primare në vendet e BE për vitin 2007 (afro 75.600 PJ) (modifikuar sipas të dhënave 
të DBFZ dhe EUROSTAT 2010) 
 

Legjislacioni «Për burimet e energjisë së rinovueshme» në vendin tonë  
është rregulluar sipas nenit 78 – 83 dhe përcakton objektivat kombëtare për pjesën  
e energjisë së prodhuar nga burimet e rinovueshme. 



Bilanci import-eksport i energjisë elektrike për vitet 1985-2011 (modifikuar sipas të 
dhënave të (Agjensia kombëtare e burimeve natyrore (AKBN), 2011), (Zilja, 2012)) 
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Burimet energjitike| Potencialet teorike të biomasës për 

prodhim biogazi 

 

Konsumi i lëndëve drusore nga viti 1990 – 2007 (modifikuar sipas të dhënave të AKBN (2007), (Roland & Aheron, 
2009) dhe (Policy options for wood energy; Country Report Albania, 2009)) 
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36.0% 

7.6% 
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50.0% 

4.2% 0 0 0 0 0 0 0 

Drithëra 
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Patate 

Foragjere të njoma 

Të tjera 

Struktura e mbjelljeve të bimëve të arave për vitin 2010; modifikuar sipas të dhënave të Vjetarit Statistikor për vitin 
2010 të MBUMK. 
Në 10-vjeçarin e fundit sipërfaqja e mbjellë me këto kultura ka pësuar një rënie prej më shumë se 10% (178.200 ha për 
vitin 2000; 145. 700 ha për 2010). Një tendencë të tillë ka patur edhe e gjithë sipërfaqja e mbjellë në shkallë vendi 
(1,37% zbritje krahasuar me 2010).  
 
 
 
 

  

  

2000 2005 2008 2009 2010 

x1000 (t) x1000 (t) mmb,mth (t) x1000 (t) x1000 (t) x1000 (t) mmb,mth (t) 

Gjedhë 728 655 229.950 541 494 493 141.036 

Lopë 448 430 858.830 360 353 355 709.034 

Të imta 3045 2701 266.184 2620 2540 2581 254.358 

Derra 103 147 14.487 161 160 164 22.178 

Njëthundrakë 204 149 14.684 113 102 98 83.702 

Shpendë 5291 6432 633.874 8100 8313 8437 346.444 

  2.018.008 1.556.752 

Numri i krerëve të bagëtive për vitet 2000 – 2010 (x 1.000), si dhe mbetjet organike të tyre për vitet 2005-2010 

Qarku 
Grurë Misër Thekër Elb Tagjira 

Prodhim (t) Biomasë (t) Prodhim (t) Biomasë (t) Prodhim (t) Biomasë (t) Prodhim (t) Biomasë (t) Prodhim (t) Biomasë (t) 

Berat 37.929 770 23.202 3.382 14 2     5.090 742 

Dibër 8.475 194 29.326 4.274 123 18 15 2 527 77 

Durrës 9.398 235 25.588 3.729     1.363 199 

Elbasan 49.638 1.142 47.292 6.893 289 42 120 17 4.979 726 

Fier 69.396 1.773 75.289 10.97   13 2 7.530 1.097 

Gjirokastër 8.938 291 7.767 1.132 14 2 48 7 2.224 324 

Korçë 58.723 1.445 17.469 2.546 907 132 7.043 1.027 2.342 341 

Kukës 5.421 113 18.288 2.665 960 140 12 2 347 51 

Lezhë 13.884 328 24.508 3.572       

Shkodër 6.141 134 39.268 5.723       

Tiranë 16.915 460 22.656 3.302 26 4 7 1 1.158 169 

Vlorë 10.090 216 31.343 4.568 2     1.754 256 

Totali 294.94 7.100 361.99 52.76 2.335 340 7.258 1.058 27.31 3.981 

Bagëti: 
mmb,mth = Nrb ∙ (mmth ∙ 365) ∙ a 

17.000 kokë bagëti (Njëthundrakë) = 1705 t/biomasë (27,2% Mth; 0,6kg/ditë) 
6.000 derra= 591 t/biomasë  (6% Mth; 0,6 kg/ditë) 

Karaj et al. 2009  
Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, 2011, f. 99 



Si lëndë e parë për 

prodhimin e biogazit 

shërbejnë: 

• mbetjet e fermentueshme 

me përmbjatje biomase, si 

llumrat e ujrave të zeza, 

mbetura biologjike apo 

mbetjet ushqimore, 

• plehrat organike nga 

mbetjet e kafshëve, 

• mbetje të papërdorshme 

frutash, perimesh dhe 

zarzavatesh, si dhe  

• bimët energjetike.  

Veçoritë e teknologjive të fermentimit (*Psychrophil – gjallesa që jetojnë në temperatura 

të ulëta (-5 deri +20°C); Mesophil – ato jetojnë në temperatura 10-15°C; Thermophil – 

nga 40 deri 45°C; Hyperthermophil/Extremophil – jetojnë nga 70 deri 80°C) 

Biogazi| Prodhimi dhe pastrimi 

Faktorë sasiorë Faktorë cilësorë 

K
o

s
to

ja
 e

 p
ro

d
h

im
i 
te

 b
io

g
a

z
it

 

Trualli dhe 

pronësia 

Çmimi i truallit, kostot 

komunale, taksa e truallit, 

përgatitja e themeleve 

(përbërja e tokës) 

Vendndodhja, madhësia, forma dhe 

mundësitë e komunikimit, kriteret e 

ndërtimit, mundësia për tu zgjeruar 

Qarkullimi, 

transporti, 

prodhimi 

Kostot e transportit për 

lëndën e parë dhe 

produktet. Kostoja 

energjitike/e ujit, kostoja 

për shkatërrimin e 

mbetjeve 

Lidhja me rrjetin e transportit (rrugë, 

hekurudhë, transportin ujor, linjat 

ajrore), kushtet atmosferike, 

mundësia e organizimit të pjesëve të 

këmbimit 

Fuqia punëtore, 

investimet dhe 

financimi 

Kostoja e personelit 

Investime specifike që 

kanë të bejnë me vendin 

Qualifikimi, tregu i punës Investime 

për lëndën e parë, firmat ndërtuese, 

institute kredidhënëse 

Institucionet 

shtetërore dhe 

ato sociale 

Subvensionimet, taksa e 

ushtrimit të zanatit 

Burokracia, institucionet edukative 

dhe kulturore, sistemi mjeksor, 

kushtet e jetesës 
Skema e qarkullimit në metodën e larjes me 

ujë nën presion me kapacitet prej 1.000 

m3/orë (modifikuar sipas (DVGW, 2006)) 



 

Modelim dhe simulim| Aspen Plus 

Fushat e mbulimit: 
 simulim procesesh 
 zhvillim modelesh 
 vendosje aparaturash  
 llogaritje shpenzimesh / zhvillim ekonomik 

Përparësitë e Aspen Plus janë: 
 është program intuitiv grafik 
 mundëson modelimin efektiv të proceseve, vendosjen e 

aparaturave dhe për llogaritjen përmes moduleve plotësuese 
dhe integrimin e programeve të tjera 

 ka një mundësi të madhe përzgjedhjesh të modeleve nga 
operacionet themelore teknologjike 

 ka mundësi të pakufizuara të përllogaritjes së lëndëve organike 
(modele, database, parashikime, regresione) për systeme 
konvensionale kimike, systeme elektrolite, lëndë të ngurta dhe 
polimere 

 ka opsione për orientimin dhe krahasimin e zgjidhjeve të 
problemeve 



Modelim dhe simulim| Metoda e përdorur 

Nr. Komponentit Reaksioni i hidrolizës 
Shpejt. e 

reaks. 
1. Amidon (C6H12O6)n + H2O→ n C6H12O6 0,6±0.2 

2. Celulozë (C6H12O6)n + H2O → n C6H12O6 0,4±0.1 

3. Hemicelulozë C5H8O4 + H2O → 2.5 C2H4O2 0,5±0.2 

4. Hemicelulozë C5H8O4 + H2O → C5H10O5 0,6±0.0 

5. Xylozë C5H10O5 → C5H4O2 + 3 H2O 0,6±0.0 

6. Celulozë C6H12O6 + H2O → 2 C2H6O+ 2 CO2 0,4±0.1 

7. Etanol 2 C2H6O + CO2 → 2 C2H4O2 + CH4 0,6±0.1 

8. Proteinë 
 e zbërthyer 

C13H25O7N3S + 6 H2O → 6.5 CO2 + 6.5 CH4 + 3 H3N +H2S 0,5±0.2 

9. Proteinë e 
pazbërthyer 

I.P + 0.3337 H2O → 0.045 C6H14N4O2+ 0.048 C4H7NO4 + 
0.047 C4H9NO3 + 0.172 C3H7NO3 + 0.074 C5H9NO4 + 0.111 
C5H9NO2+ 0.25 C2H5NO2 + 0.047 C3H7NO2 + 0.067 C3H6NO2S 
+ 0.074 

C5H11NO2 + 0.07 C6H13NO2 + 0.046 C6H13NO2+ 0.036 
C9H11NO2 

0,6±0.1 

10. Trioleinë C57H104O6 +3 H2O→C3H8O3+3 C18H34O2 0,5±0.2 

11. Tripalmate C51H98O6 + 8.436 H2O → 4 C3H8O3 + 2.43 C16H34O 0,5±0.3 

12. Palmito-olein C37H70O5 + 4.1 H2O → 2.1 C3H8O3 + 0.9 C16H34O + 0.9 
C18H34O2 

0,6±0.2 

13. Palmito-linolein C37H68O5 + 4.3 H2O → 2.2 C3H8O3 + 0.9 C16H34O + 0.9 
C18H32O2 

0,6±0.2 

Nr. Komponentit Reaksioni kimik Shpejt. e reaks. 

  Reaksione të shpërbërjes së amino-acideve 
1. Glycinë C2H5NO2 + H2 → C2H4O2 + H3N 1,28·10-02 

2. Threoninë C4H9NO3 + H2 → C2H4O2 + 0.5 C4H8O2 + H3N 1,28·10-02 

3. Histidinë C6H8N3O2+ 4 H2O + 0.5 H2 → CH3NO + C2H4O2 + 0.5 C4H8O2 + 2 H3N + CO2  1,28·10-02 

4. Argininë C6H14N4O + 3 H2O + H2 → 0.5 C2H4O2+ 0.5 C3H6O2 + 0.5 C5H10O2 + 4 H3N + CO2 1,28·10-02 

5. Prolinë C5H9NO2 + H2O + H2 → 0.5 C2H4O+ 0.5 C3H6O2 + 0.5 C5H10O2 + H3N 1,28·10-02 

6. Methioninë C5H11NO2S + 2 H2O → C3H6O2 + CO2 + H3N + H2 + CH4S 1,28·10-02 

7. Serinë C3H7NO3 + H2O → C2H4O2+ H3N + CO2 + H2 1,28·10-02 

8. Threoninë C4H9NO3 + H2O → C3H6O2 + H3N + H2 + CO2 1,28·10-02 

9. Acid aspartik C4H7NO4 + 2 H2O → C2H4O2+ H3N + 2 CO2 + 2 H2 1,28·10-02 

10. Acid glutamik C5H9NO4 + H2O → C2H4O2+ 0.5 C4H8O2 + H3N + CO2 1,28·10-02 

11. Acid glutamik C5H9NO4 + 2 H2O → 2 C2H4O2+ H3N + CO2 + H2 1,28·10-02 

12. Histidinë C6H8N3O2 + 5 H2O → CH3NO + 2 C2H4O2+ 2 H3N + CO2 + 0.5 H2 1,28·10-02 

13. Argininë C6H14N4O2 + 6 H2O → 2 C2H4O2+ 4 H3N + 2 CO2 + 3 H2 1,28·10-02 

14. Lysinë C6H14N2O2 + 2 H2O → C2H4O2+ C4H8O2 + 2 H3N 1,28·10-02 

15. Leucinë C6H13NO2 + 2 H2O → C5H10O2 + H3N + CO2 + 2 H2 1,28·10-02 

16. Isoleucinë C6H13NO2 + 2 H2O → C5H10O2 + H3N + CO2 + 2 H2 1,28·10-02 

17. Valinë C5H11NO2 + 2 H2O → C4H8O2 + H3N + CO2 + 2 H2 1,28·10-02 

18. Phenyalaninë C9H11NO2 + 2 H2O → C6H6 + C2H4O2+ H3N + CO2 + H2 1,28·10-02 

19. Tyrosinë C9H11NO3 + 2 H2O → C6H6O + C2H4O2+ H3N + CO2+H2 1,28·10-02 

20. Typtophan C11H12N2O2 + 2 H2O → C8H7N + C2H4O2+ H3N+CO2+H2 1,28·10-02 

21. Glycinë C2H5NO2 + 0.5 H2O → 0.75 C2H4O2+ H3N + 0.5 CO2 1,28·10-02 

22. Alaninë C3H7NO2 + 2 H2O → C2H4O2+ H3N + CO2 + 2 H2 1,28·10-02 

23. Cysteinë C3H6NO2S + 2 H2O → C2H4O2+ H3N + CO2 + 0.5 H2 + H2S 1,28·10-02 

  Reaksione acidogjenike   

24. Dextrosë C6H12O6 + 0.1115 H3N → 0.1115 C5H7NO2 + 0.744 C2H4O2 + 0.5 C3H6O2 + 0.4409 C4H8O2 + 0.6909CO2 + 1.0254 H2O 9,54·10-03 

25. Glycerol C3H8O3 + 0.4071 H3N + 0.0291 CO2 + 0.0005 H2 → 0.04071 C5H7NO2 + 0.94185 C3H6O2 +1.09308 H2O 1,01·10-02 

26. Acidi oleik C18H34O2 + 15.2396 H2O + 0.2501 CO2 + 0.1701 H3N → 0.1701 C5H7NO2 + 8.6998 C2H4O2 + 14.4978 H2 3,64·10-12 

27. Acidi propionik C3H6O2 + 0.06198 H3N + 0.314336 H2O → 0.06198 C5H7NO2 + 0.9345 C2H4O2+ 0.660412 CH4 + 0.160688 CO2 + 0.00055 H2 1,95·10-07 

28. Acidi iso- 
butirik 

C4H8O2 + 0.0653 H3N + 0.8038 H2O + 0.0006 H2 + 0.5543 CO2 → 0.0653 C5H7NO2 + 1.8909 C2H4O2 + 0.446 CH4 5,88·10-06 

29. Acidi  
isovalerik 

C5H10O2 + 0.0653 H3N + 0.5543 CO2 + 0.8044 H2O → 0.0653 C5H7NO2 + 0.8912 C2H4O2 + C3H6O2 + 0.4454 CH4 + 0.0006 H2 3,01·10-08 

30. Acidi linoleik C18H32O2 + 15.356 H2O + 0.482 CO2 + 0.1701 H3N → 0.1701 C5H7NO2 + 9.02 C2H4O2+ 10.0723 H2 3,64·10-12 

31. Acidi palmitik C16H34O + 15.253 H2O+ 0.482 CO2 + 0.1701 H3N → 0.1701 C5H7NO2 + 8.4402 C2H4O2+ 14.9748 H2 3,64·10-12 

  Reaksionet e metanogjenezës   

32. Acidi acetic C2H4O2 + 0.022 H3N → 0.022 C5H7NO2 + 0.945 CH4 + 0.066 H2O + 0.945 CO2 2,39·10-03 

33. Hidrogjen 14.4976 H2 + 3.8334 CO2 + 0.0836 H3N → 0.0836 C5H7NO2 + 3.4154 CH4 + 7.4996 H2O 2,39·10-03 

  
Vol. 

reakt. 
HRT 

(ditë) 
ORL 

TS 
(%) 

VS 
(%) 

Substrati 
Rezultatet Ndr. 

(%) Eksperiment Simulim 

1. 5 L 15 
0,33L 
ditë-1 

6 80 
Pleh 

gjedhësh 

353,5 L⋅kg1
vs 

ditë-1 

365,83 L 
kg-1vs⋅ditë-1 

3,4 

2. 5 L 21 
3,0 gvs 

L-1⋅ditë-1 
15 85 MSW 0,54 m3CH4⋅kg-1

vs⋅ditë-1 
0,473 m3CH4 
kg-1

vs⋅ditë-1 
-12,4 

3. 5 L 21 
3,0 gvs 

L-1⋅ditë-1 
13 87 

70% MSW 
30% m.ag. 

0,555 m3CH4 

kg-1
vs⋅ditë-1 

0,537 m3CH4 
kg-1

vs⋅ditë-1 
-3,2 

4. 600 L 25 
2,0 gvs 

L-1⋅ditë-1 
10 90 MSW 

401 L⋅kg-1
vs

 

të larguara 

448,76 L 
kg-1

vs 
11,9 

5. 3000 m³ 21 
150 m³ 

ditë-1 
15 85 MSW 

9.600 m³ 
ditë-1 

10.176 m³ ditë-1 6,0 

6. 3700 m³ 20 150 m³ ditë-1 12,5 95 

75% m.th. 
15% m. u. 
10% p.gj. 

10.959  
m³ ditë-1 

11.694,6 m³ ditë-1 6,7 

7. 30 L 8 
230 gvs 
L-1ditë-1 

6,4 72 Pleh derrash 
0,269 m³ 

kg-1
vs 

0,268 m³ 
kg-1

vs 
0,3 

8. 2x1300 m³ 101 77 m³ ditë-1 30,3 92,6 
Mbetje agro- 

bujq. blegtorale  
  13.111 m³ ditë-1   



Modelim dhe simulim| Saktësia dhe vërtetësia e 

modelit simulativ 

Studimi i probabilitetit për rastet e analizuara në modelin simulativ 

(*Shmangia standarte (en. standard deviation –SD)  tregon sesa shmangen apo shpërndahen 

vlerat e matura nga vlera e përllogaritur mesatare). 

Ndryshimi ndërmjet 

rezultateve të simulimit 

dhe atyre të 

eksperimentit në varësi 

të përbërjes së 

substratit 

Ndryshimi ndërmjet 

rezultateve të simulimit 

dhe atyre të 

eksperimentit në varësi të 

shpejtësisë së zhvillimit 

të reaksionit 

Si përfundim: 

Modeli ynë me AspenPLUS® arrin të 
simulojë të gjitha etapat e 
ndërmjetme të katër fazave të 
fermentimit anaerob të biomasës.  

Ndryshimet mbi 20% ndërmjet vlerës 
mesatare të sasisë së biogazit të 
prodhuar në rastin e simulimit 
kompjuterik apo të asaj në kushte 
reale, çojnë në ndryshime të 
shpejtësisë së përhapjes së reaksionit 
apo të përbërjes së substratit, të cilat 
arrijnë vlera deri në 5,297% 

Si kusht kryesor për realizimin e një 
simulimi më të përpiktë të të gjitha 
proceseve të lartpërmendura të 
përpunimit të biogazit do të ishte 
njohja më në detaj e të dhënave të 
çdo aparature. Këto informacione në 
mënyrë të pjesshme apo të plotë 
mund të sigurohen nga zhfrytëzuesi i 
impiantit (pasi të jetë miratuar nga 
prodhuesi i impiantit). Megjithatë një 
pjesë e informacioneve janë të 
njohura vetëm nga prodhuesi i 
impiantit, kështu që ruajtja e 
kontakteve apo ngritja e një grupi të 
përbashkët pune, për projekte të tilla, 
është i pashmangshëm. 

Megjithatë fermentimi apo përpunimi 
adsorptiv i gazit do të duhet të 
studiohet më nga afër, pasi sipas 
rezultateve të simulacionit, por edhe 
analizimit të literaturës, ai ndikon në 
mënyrë të ndjeshme në cilësinë e 
rrymës së gazit produktiv. Prandaj 
edhe rekomandojmë, që në një stad 
tjetër të këtij studimi, të realizojmë 
një simulim përmes modulit 
AspenAdsorption. Në këtë mënyrë 
realizohet një ekuilibrim dhe matje 
ekzakte e parametrave të kësaj pjese 
të impiantit, gjë e cila mundëson 
kontrollin e vërtetësisë dhe 
jetëgjatësisë së vlerave të përftuara. 

Përdorimi i programeve 
matematikore dhe kompjuterike, 
tregoi që dëshifrimi i mekanizmave të 
fermentimit anaerob në sistemin tonë 
simulativ bëhet më i lehtë. E thënë 
me fjalë të tjera, sistemi ynë 
kompjuterik i simulimit të fermentimit 
anaerob, shmang shpenzimet e larta 
të ndërtimit të impianteve 
laboratorike, si dhe kursen energji 
dhe burime njerëzore, jo vetëm në 
studimin e substrateve të ndryshme 
apo të përbërjes së tyre për raste 
kërkimore-shkencore, por edhe për 
ato industriale. 
 



• Rezerva të konsiderueshme të mbetjeve agro-
blegtorale | Biogazi  

• Ndikimet ekologjike dhe klimaterike 

• Llojet e substratit 

• Ndikimet mjedisore:  
 Ndikimet në tokën bujqësore 

 Ndikimi në ujrat e tokës 

 Ndikimi në atmosferë dhe klimë 

Përfundime dhe perspektiva| Burimet dhe ndikimet e trajtimit 

të mbetjeve agro-bujqësore 



• Ofrojnë modele të shumta për etapa dhe procese të ndryshme të 
impianteve teknologjike 

• Eleminojnë përshkrimin e detajuar të etapave dhe funksioneve 
teknologjike 

 Në studimin tonë integrimi i programeve matematikore dhe 
kompjuterike në simulim lehtësoi dëshifrimin e mekanizmave të 
fermentimit anaerob 

• Shmang shpenzimet e larta për ndërtimin e impianteve 
laboratorike 

• Kursen energji dhe burime njerëzore 

Krahasimi i përfundimeve tona me rezultate të kërkimeve shkencore 
dhe industriale rrit besueshmërinë në modelin tonë. 

Përfundime dhe perspektiva| Simulimet kompjuterike 

Programet kompjuterike: E ardhmja e modelimeve dhe 

simulive teknologjike 



• Instalimi i impianteve të përpunimit të 
biomasës siguron hapjen e vendeve të reja të 
punës 

• Garanton rritje dhe qëndrueshmëri 
ekonomike të rajonit 

• Forcon lidhjen e bujkut dhe familjes së tij me 
rajonin, duke ruajtur bimët agro-bujqësore 

 

Ruajtjen e kulturës dhe traditës fshatare 

Përfundime dhe perspektiva| Aspektet sociale 





Dekompozim aerobik ose anaerobik i kontrolluar i lëndëve 
organike nga mikroorganizmat e pranishme në të. 

Bar i prerë 

Mbeturina  

ushqimore 

Gjethe 

Komposto 
• Ngjyre kafe   

• I thërrmueshëm 

• Poroz  

• I nevojshëm  

  për tokën 

Pse kompostim? 

Lëndët ushqyese, Përmbajtja e lagështisë, Oksigjeni, Temperatura, pH 



Bllokskemë teknologjike e një sistemi kompostimi 

 

  Bluarja,  

  Përzierja,  

  Shoshitja,  

  Fermentimi (thartimi) 

  trajtimi i  aromave të      
padëshiruara  

  Ruajtja 

 
 

Lenda e pare

Marrja - Kontroll 

Ruajtja e lendes se pare

Perzierje

Formimi i grumbullit te 

materialit -

Ngarkim

Metoda e 

Kompostimit

Thartimi

Ndarje

Bluarje 

(reduktimi i madhwsive)

Faza e dyte

Kompostimi

Ruajtja e kompostos

Shoshitje -  Ndarje

Transport

Perzierje - Thasw



Përfitimet nga përdorimi i kompostos  

Përmirëson strukturën e tokës dhe kapacitetin mbajtës 
së ushqyesve dhe ujit 

Mund të reduktojë nevojën për pesticide nga rritja e 
aktivitetit biologjik të tokës  

Kompeson përdorimin e burimeve natyrore për plehun  

Vendos materiale organike dhe ushqyes në tokë , duke 
reduktuar nevojën  për plehra  kimike  

Nxit një clirim të ngadaltë të azotit dhe raport të ulët të 
C:N , duke bërë azotin më të disponueshmë për bimët. 

Shkaterron patogjenët dhe largon farerat e këqija 

Parandalon erozionin 

 



Çfarë nevojitet për prodhimin e 
kompostos? 

• Dekompozues   
  mikrobet (kryesisht baktere dhe 

kërpudha). 

 

• Ushqimi për 
dekompozuesit 

 
 Mbetje organike që duhen     

kompostuar 

 Sasia e duhur e ajrit , ujit , dhe 
ngrohtësi  



 

 Mbetje drusore nga pema, punishte ose 

    fabrika dhe industria e ndërtimit. 

 Dru i djegur nga zjarret pyjore 

 Prodhime agrikulturale (të korrat) 

 Kafshë dhe mbetje kafshësh 

Mbetje organike agro-pyjore 

Identifikimi i kontigjentëve të përshtatshëm të këtyre mbetjeve nevojitet 

për përgatitjen e përzierjeve dhe substrateve të rëndësishme, për 

përftimin e kompostit.  

Qëllimi i këtij studimi është identifikimi dhe përcaktimi 

i vetive fiziko – kimike të mbetjeve të ndyshme 

organike agropyjore, të cilat përdoren si lëndë të para 

në prodhimin e kompostos.  



• Gjethet 

• Kashta  

• Tallash 

Materiale me përmbajtje të lartë karboni 

Mbetje organike agropyjore me ngjyrë kafe 

Mbetje organike agropyjore me ngjyrë jeshile 

Materialet me përmbajtje të lartë azoti 

• Bari 

 Manure 

– Lope, Pule, Dele, Gomari   



Trajtimi fillestar i mbetjeve agropyjore 

 

• Mbetjet u shpërndanë në sipërfaqe të përshtatshme dhe u 

lanë të thahen në termostat, në 105 C. Lagështia e mostrave 

< 13 %. 

• Mostrat u vendosën në eksikator, derisa arritën 

temperaturën e mjedisit. 

•  Mostrat u bluajtën, u shoshitën (madhesia e mostres 

<2mm) 

•  Peshojmë në peshore analitike, me saktësi 0.001g 

 



 

 

  

  



Mulliri ku bluhet lënda e parë 
Mostrat e mbetjeve të ngurta 

për analizim Termostat 

Analizues Filtrate Procesi i filtrimit 

Hapat e analizimit të mostrave me pajisje 
përkatëse 



Të dhënat eksperimentale të vetive fiziko-kimike për 
secilën mbetje 

Mostra 

Sasia e 

lagështisë 

(%) 

Lënda  

e thatë  

(gr) 

Hiri 
(%) 

C 
(%) 

Kashta 10.350 1.77 7.1928 51.56 

Gjethe kafe 10.754 1.50 9.7382 50.15 

Gjethe 

jeshile 
11 1.48 8.05 51.08 

Tallashi 10.660 1.80 9.0983 50.5 

Bar 12 1.62 9.744 50.14 

Mbetje lope 8.360 1.8 16.806 28.219 

Mbetje pule 7.299 1.6 17.337 27.479 

Mbetje dele 6.000 1.67 16.050 29.417 

Mbetje kafsh 

te tjera 
8.850 1.72 17.801 30.555 

Hiri 

•  2 g mostër 

•  Furrë mufel në 575±25ºC, 

   për katër orë.  

•  Eksikator (një orë) 

•  Peshojmë 
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Sipas nivelit të aciditetit:  

• Mbetje bimore me pH < 7 

• Mbetje kafshësh me pH > 7  

 

Megjithatë të gjithë materialet mund të 

përdoren, meqë aciditeti mund të 

rregulohet.  

Vlerat e konduktivitetit elektrik të 

mbetjeve të kafshëve janë më të larta 

sesa mbetjet agrokulturale. 

 

Tallashi ka vlerë konduktiviteti më të 

ulët, që tregon përdorim më të lehtë të 

këtyre mbetjeve në substrate dhe toka 

agrokulturale.  
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Përcaktimi i përqendrimit të nutrientëve 

Kashtë Tallash 
Manure 

pule 

Manure 
lope 

N g/ kg 2.2 4.9 49 19 

P g/kg 1.5 2.3 17 7.2 

K g/kg 4.8 1.9 32 35 

Ca g/kg 2.5 4.3 102 9.5 

Mg g/kg 0.9 1.1 8.2 5.2 

Na g/kg 0.3 0.5 4.75 3.9 

Mn mg/kg 20.2 30 620 450 

Zn mg/kg 13.8 15 515 103 

Mbetjet me origjinë bimore 

kanë përmbajtje nutriente të 

ulët sesa mbetjet e kafshëve. 

  

Vërehen  për disa arsye: 

përmbatje të ulët uji në 

jashtëqitje, janë përzierë 

faza e ngurtë dhe e lëngët, 

nga dietat e përqendruara 

etj.  

Niveli i nutrientëve në mbetjet me origjinë bimore është i ulët, kjo tregon se janë 

materiale ndihmëse për tokën. Këto materiale mund të përdoren për të reduktuar 

nivelin e konduktivitetit elektrik. 



Diskutimi rezultateve 

• Aciditeti i disa mbetjeve është i lartë, që tregon nevojën e përzierjes së 
tyre me materiale me pH mbi 7, për të përftuar substrate me nivel pH të 
përshtatshëm për rritjen e bimëve. 

 

• Konduktiviteti elektrik është i ulët në shumicën e materialeve, por në 
mbetjet e kafshëve është i lartë, vlera të rekomanduara për rritjen e 
shumë bimëve. 

 

• Mbetjet e pulave janë mbetje me përqendrim nutrient të lartë, si N, Ca, 
P, S.  

 

• Mbetjet e pulës kanë nivel Na të lartë.  

• Niveli i nutrientëve dhe Na janë të larta në mbetje organike me 
konduktivitet elektrik të lartë. 

 

 



 
A. Studimi per kapjen e CO2  
 
• Inventari Karbonit lidhet me nje sere komplekse 

procesesh  natyrore, antropologjike dhe 
biogjeokimike, te njohura si cikli i Karbonit.  

 

• Stoku i Pergjitheshem i Karbonit ne Biomasen ne 
Shqiperi eshte vleresuar te jete 28 Milion t C dhe 
sasia totale e biomases neto qe largohet nga 
pyjet shqiptare eshte afersisht 600 000 t C/vit. 



A. Pjesa Eksperimentale: 
• Absorbimi I CO2 me tretesira sode, 4%, ne temperature mjedisi. 
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Figure 1: Skeme e impjantit te biogazit nga mbetjet agrokulturale  



Figure 3: Ilustrimi skematik i procesit te biogazit nga piroliza e 
mbetjeve 



 Copat e drurit të përdorura si lëndë djegëse për sistemin laboratorik të reaktorëve . 





Hartimi i Modelit Matematik (Bilancet e Mases dhe Energjise) 



Hartimi i Modelit Matematik (Bilancet e Mases dhe Energjise) 



BioDigjestioni (BIO Dekompozimi) 
Anaerobik 



Erinda Piluri      Prof.Dr. Ilirjan Malollari  

“ 

Prodhimi i  biogazit nga shpërberja e njëkohshme 

anaerobike e ujrave të ndotur agroindustrial nën  

kushte mezofile në një proces dy fazor” 



 

Shfrytezimi i mbetjeve agro 
bujqesore, ujrave te ndotur 

agroindustriale per prodhimin e 
metanit, burim energjie per  

industrine. 



• Disa agroindustri sic janë fabrikat e vajit të ullirit, 
linjat e prodhimit të djathit dhe fermat blektorale 
përfaqësojnë një pjesë të ekonomisë; 

 

• Industritë veprojnë me lëndë të para sic janë 
frutat, perimet, mishi, qumështi, etj, që 
gjenerojnë miliona tonë ujra të ndotur dhe sasi 
të mëdha nënproduktesh, të cilat janë tërësisht 
të pashfrytëzuara dhe në disa raste të rrezikshme 
për mjedisin. 



Shperberja anaerobike (skematikisht) 



Reaktoret anaerobik (vazhdim) 

       Reaktori me nje stad 

    Reaktori me dy stade 



Kushtet e operacionale te punes se 
reaktorit anaerobik 

 Kushtet Optimumi Kufijtë 

Alkalinitëti, mg/l 

CaCO3 

1500- 3000 1000-1500 

3000- 5000 

Përberja e gazit 

CH4  % 65- 70 60 – 65;  70 - 75 

CO2  % 30- 35 25- 30;   35- 40 

HRT (Koha e qendrimit 

ne reaktor), ditë 

10- 15 7- 10 ;    15- 30 

pH 6.8- 7.2 6.6- 6.8; 7.2- 7.5 

Temperatura, mezofile 30- 350C 20- 300C; 35- 400C 

Temperatura, termofile 50- 560 C 45-50 0C ; 57-60 0C 

Acide volatile, 

mg/l acid acetic 

50- 500 500- 2000 



Metoda e perdorur: 

Shperberja anaerobike ne nje proces dy-

fazor i tre komponenteve: 

 

- Uje i ndotur nga fabrika e vajit te ullirit 

- Uje i ndotur nga fabrika e prodhimit te djathit 

(hirre djathi)  

- Uje i ndotur nga plehrat e kafsheve 

Pjesa eksperimentale 



Karakteristikat  per cdo komponent te 
ushqimit 

Parametrat OMW (g/L) LCM (g/L) CW (g/L) 

pH 5.0 7.02 6.3 

TSS 37.0 20.6 9.0 

VSS 34.5 12.9 8.0 

TS 83.3 59.3 63.8 

VS 54.9 40.1 49.6 

COD Totale 

Fenolet Totale 6.8 0.9 0.1 

Alkaliniteti 1.5 13.5 0.8 



Skema  e procesit 



Analizat kimike  ne reaktorin acidogjen  



Analizat kimike 



Analizat kimike 



Analizat kimike 

Varesia kohe-biogaz per reaktorin acidogjen
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Analizat kimike per reaktorin 
metanogjen 

Varesia e  pH  nga koha (dite)
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Analizat kimike 

Varesia TS -VS nga koha (dite)
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Analizat kimike 

Varesia e biogazit nga koha (dite)
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Analizat kimike 

Varesia e komponenteve te biogazit nga koha (dite)

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

0 5 10 15 20 25 30

Koha (dite)

S
a
s
ia

 n
e
 p

e
rq

in
d

je Metan

Dioksid karboni

Oksigjen

Sulfur hidrogjeni

Hidrogjen

Amoniak



• Projektimi i procesit, monitorimi, dhe 
kontrolli, ndihmojne procesin e shpërberjes 
anaerobike  të behet  i besueshem  dhe me 
ekonomik.  

 

• Ky studim mund të kontribuoje në një rritje  të 
interesimit të aplikimit  të shpërberjes 
anaerobike  të trajtimit të ujrave të ndotur  
dhe prodhimin e bioenergjise si një teknologji 
e realizueshme dhe e përfitueshme.  

Arritje 



Punoi:  

Irma Ferko 

Tema: Monitorimi i procesit te shnderrimit anaerobik 

 te biomases nga shkarkimet e industrise se biodieselit,  

per perftimin e biogazit 

Pranoi:  

Ilirjan Malollari 



Biomasa dhe prodhimi i energjisë 

Material i cili përftohet  nga  veprimtaria jetësore e organizmave 

biologjik. Burim i biomasës janë mbetjet organike 

agrobujqesore, shtepiake, mbetjet nga industria ushqimore, dhe 

industriale etj 

 



Burimet alternative të energjisë 

Kufizimet e burimeve natyrore të vajrave të papërpunuara dhe 
karburanteve të tjera fosile kanë rritur kërkesën për gjetjen e 
burimeve alternativë të energjisë. 

 

• Alkoli 

• Hidrogjeni 

• Vajrat vegjetal dhe derivatet e tyre 



Karakteristikat e vajrave 

• Tendencë e lartë për vete-ndezje 

•  Treguesi i cetanit (1C), ndërmjet 30-40 është i përafërt me të 
gazoilit. 

•  Vetitë fizike (densitet, viskozitet, rrjedhshmëri) të 
përshtatshme për injektim në motorr  



Reaksionet kryesor që ndodhin tek vajrat 

• Hidroliza  

Trigliceride + ujë = acide yndyrore + glicerol 

• Esterifikimi 

Acide yndyrore + alkool = ester +ujë 

• Transesterifikimi 

Trigliceride + alkool = ester + glicerol 

• Sapunifikimi 

Trigliceride + bazë = kripe metalike (sapun) +  glicerol 

 

 



Teknologjia e prodhimit të biodieselit 

Reaksioni kryesor: trans-esterifikimi i yndyrave ne prani te     

katalizatorit alkalin 

Produktet: estere + glicerol 

 



Skema e prodhimit te biodieselit 

Metanol + KOH

Transesterifikim

Vajra bimore te paster

Vajra/yndyrna shtazore

Vajra te perdorur per gatim

GlicerolBiodiesel bruto

Ndarje fazash

Pastrimi i biodieselit

Kontrolli i cilesise

Metil ester

Rigjenerimi i alkoolit

Glicerol bruto



Strategji për përftimin e produkteve të vlershme 

nga transformimin kimik apo biologjik i 

glicerolit 

• Shndërrimi i glicerolit në popilen glikol dhe aceton nëpërmjet 

proceseve termo-kimike. 

• Esterifikimi i glicerolit me alkole (metanol ose etanol) ose 

alkene (izobuten) dhe prodhimi i komponimeve të pasura me 

oksigjen, të cilët mund të përdoren si lëndë djegëse.  

• Shndërrimi mikrobial (fermentimi) i glicerolit në 1,3 

propandiol i cili mund të përdoret si përbërës kryesor i 

poliestereve. 

• Gjithashtu gliceroli mund të përdoret si burim i madh karboni 

dhe nga shndërrimi i tij  do të përftonim komponime si 

butanol, etanol, acid suksionik, acid propionik, hidrogjen.   

 



Stadet e shperberjes anaerobike 



Zhvillimi i procesit aerobik dhe anaerobik 



REAKTORI  

SHPERBERJES ANAEROBIKE

E-2

ENE FRIGORIFERIKE PER RUAJTJEN E USHQIMIT

E-5

E-6

V-1

P-1

P-3

P-5

P-6

P-7

P-8

V-3

V-5

V-6

Temp. 4-5 oC 

ENA 

MBLEDHESE 

P-9

Shkarkim i 

Lenget

Shkarkim gazi dhe 

marrje mostre

Ene e 

ndermjetme

Balancuese 

P-11

P-13

Numurues Sinjalesh

Afishim vlerash ne PC

P-14

P-3

V-4

V-8

Paraqitje skematike e sistemit te reaktorit anaerobik 



6.20 m

2.423 m

0.005 m

0.214 m

1.088 m

2.053 m 0.808 m

0.808 m

0.077m

0.162 m

0.202 m

1.00
1.153 m

2.423 m





Simulimi i Procesit ne Super Pro Designer 

P-2 / SB-101

Storage

P-4 / SB-102

Storage

P-5 / V-101

Blending / Storage

P-1 / HX-101

Heating

P-8 / PFF-101

P&F Filtration

P-7 / FR-101

Fermentation

P-6 / FR-102

Fermentation

S-106

P-9 / MX-102

Mixing

S-108

S-109

P-11 / AD-101

Anaerobic Digestion

S-104

S-105

S-107

P-12 / SLDR-101

Sludge Drying

S-110
P-10

Truck (Bulk)

S-112

S-111

P-13 / BM-101

Bead Milling
P-3 / MX-101

Mixing

P-14 / BM-102

Bead Milling

S-101

S-102

S-103

S-113

S-114

P-15 / V-102

Storage

S-115

S-116

S-117

P-16 / AF-101

Air Filtration

S-118

P-17 / SDR-101

Spray Drying

S-119

S-121

P-18 / S-101

Discrete Flow  Splitting

P-19 / G-101

Gas Compression

S-120

S-122



Konkluzione dhe rekomandime: 
 

I. Rikuperimi i energjise mund te realizohet permes 

transformimeve teknologjike, biologjike, termike dhe kimike; 

 

II. Strategji efikase duhen ndertuar per te shfrytezuar potencialin 

energjetik te biomases agropyjore permes investimeve te 

nevojshme,  

 

III. Analizae e datajuar e struktures inxhinierike te perpunimit te 

biomases ne nje impjant pilot, si dhe mbeshtetja e impjantit te 

biogazit  

 

IV.Nga seria e provave qe kryhen dhe rezultatet, lind nevoja e 

menaxhimit te te dhenave, si dhe nxirren mesime per praktikat 

qe duhen ndjekur. 

 



Perfundimet dhe Rekomandimet  
  

• Vleresimi i potencialit te mbetjeve organike ne Shqiperi eshte bere duke perdorur 
metodat e modelimit matematik te strukturuar 
 

• Nga analiza informative si dhe pervojes se avancuar, rezulton nje seri metodash 
dhe rrugesh per perftimin e energjise nga biomasa, por fizibiliteti i tyre varet 
shume nga niveli I rezervave dhe infrastruktura.  

 

•  Nga njehsimet tona rezulton si metoda me e pershtateshme qe kerkon edhe me 
pak energji eshte dixhestioni anaerobik ne krahasim me metodat e djegies dhe 
ato termokimike.  

 

• Produktet qe dalin nga trajtimi jane te gazta, te lengeta dhe te ngurta te cilat jane 
teresisht ne varesi te lendes se pare te perdorur, kombinime te shumta 
alternativash, ndertimi i sistemeve te kontrollit automatik te parametrave 
teknologjike per perftimin e energjise.  

  

 

 



Perfundimet dhe Rekomandimet 

• Eksperienca e fituar nga studimi yne, ndihmon qe per cdo rast te gjendet metoda 
me e pershtateshme e trajtimit, por duhet te shkallezohet 

 

• Percaktimi i parametrave tekniko ekonomike ndihmon per vendim marrje 
 

• Ne jemi duke permiresuar aftesite e perdorimit te modelimit dhe simulimit si te 
vetmet metoda qe perafrojne te kuptuarit e mekanizmave te reaksioneve.  
 

 

• Perfundimisht, studimi yne  konsiderohet si kontribut ne perpjektjet qe behen edhe 
nderkombetarisht per te perftuar energji edhe nga burime qe deri me sot nuk jane 
konsideruar  ne menyre ekonomike. 
 

• Fale mbeshtetjes financiare te projekteve nga Programet  Kombetare  per Kerkim 
dhe Zhvillim jane siguruar pajisje, aparate dhe instrumenta te tille qe lejojne 
studime dhe deklarime autoritare per nivelin e rendesise qe kane ne ditet e sotme, 
metodat e perpunimit te mbetjeve organike, krahas burimeve tradicionale. 



Përfundime dhe rekomandime 
 

• Nga analiza inxhinierike arrijmë në një përfundimë që faktorët që kanë 
ndikim më të madh në zhvillimin e proceseve të analizuar janë: 1) Biomasa 
dhe karakteristikat e saj si përmasat, lagështia, hiri dhe përmbajtja e 
linjino-celelulozës, lipideve dhe proteinave. 2) Temperatura e dhe presioni 
i operimit në proces. 3) Projektimi i njësive. 4) Koha e qëndrimit në 
reaktor. 5) Raportet SRT/HRt dhe C/N. 6) Përzierja etj. Secili prej 
parametrave të mësipërm ndikon në llojin dhe sasinë e produkteve të 
prodhuara, në kontrollueshmërinë e proceseve si dhe në funksionimin e 
njësive të impjantit. 

•  Për sa i përket analizës ekonomike rezultatet janë marrë duke përdorur të 
dhëna nga literatura e huaj por dhe ajo shqipëtare si dhe llogaritjet e 
kryera npërmjet përdorimit të programit të microsoft office excel. Të 
katërta analizat e kryera mund të përdoren në të ardhmen për të 
implementuar secilin prej projekteve të mësipërme pasi në kushtet e 
tanishme të zhvillimit të Shqipërisë është pothuajse e pamundur që ato të 
zbatohen praktikisht. Sigurisht që analizat e kryera nuk janë absolutisht të 
sakta pasi ato kanë gabimet e tyre pasi janë teorike dhe janë mbështetur 
kryesisht në eksperiencën e vendeve të Europës pasi në Shqipëri nuk 
ekziston asnjë projekt i tillë qoftë dhe i thjeshte. 

 



Disa nga rekomandimet që mund të jepen janë: 

• - Për përcaktimin e një rajoni specifik (në Shqipëri) se 
ku mund të implementohen projektet të tilla duhet 
që të merren të dhëna më të sakta për sasinë e 
mbetjeve të krijuara nga secili rajon të cilat mund të 
përdoren më pas si bazë e llogaritjeve pasi në 
analizën e mësipërme jemi referuar kryesish të 
dhënave para vitit 2010. 

• - Për të realizuar një analizë ekonomike sa më të 
saktë mund të përdoren programet kompjuterike të 
avancuara si ASPEN PRO, PRO II apo dhe programeve 
të tjera inxinierike të cila e kanë dhe opsionin e 
analizës ekonimike të proceseve. 

 



PERFUNDIME E REKOMANDIME 
shtese 

 • Per vleresimin e potencialit agro-pyjor te vendit me qellim shfrytezimin 
per biomase per energji, u perdor nje metode e modelimit qe mbeshtetet 
ne bilancet material te elementeve drusore dhe mbetjeve te tjera organike 
agro-bujqesore. Ky model rezulton shume i thjeshte ne perdorim dhe 
permban nje analize elementare te drejtimeve te ndryshme burimore te 
elementeve lingo-celulozike per shfrytezim. 

  

• Nga analiza e detajuar qe u eshte bere botimeve, publikimeve dhe 
burimeve te tjera informative me ne ze te kohes, si dhe eksperiences disa 
vjecare te grupeve te specializuara qe punojne ne kete drejtim, rezulton se 
ka nje mori metodash dhe rrugesh per shfrytezimin e dobishem te 
biomases agro-pyjore per energji.  

 

• Efektiviteti i sejciles metode rezulton ne varesi te plote me qellimin e 
shfrytezimit si dhe me raportin e niveleve te rezervave te ketyre mbetjeve 
si dhe me nivelin teknologjik te nje vendi qe kerkon perdorimin e tyre. 

 



PERFUNDIME E REKOMANDIME 
shtese 

• Ne perfundim te njehsimeve , rezulton se rruga me e pershtateshme 
per shfrytezimin e biomases agro-pyjore ne kushtet e rezervave te 
vendit tone, eshte jo vetem djegja direkte dhe /ose piroliza e shpejtuar 
ne reaktore specifike, por edhe biodegradimi anaerobik. 

  
• Perftimi i produkteve te pirolizes me gjendje gazore, te lenget dhe te 

ngurte, eshte ne perpjestim te plote me cilesine e mbetjeve agro-
pyjore te perdorura dhe me parametrat teknologjike qe komandojne 
proceset e prodhimit. 

 
• Analiza statistike dhe perllogaritjet e tjera ne material, jane mbeshtetur 

mbi rezultatet eksperimentale te krahasuara me ato te kryera jashte 
vendit, me lende te para burimore me natyre te krahasueshme me ato 
te vendit tone, te cilave u eshte bere nje vleresim integral me qellim 
percaktimin e parametrave optimale te proceseve teknologjike te 
shfrytezimit te biomases per energji. 
 



PERFUNDIME E REKOMANDIME 
shtese 

• Pervoja e fituar nga rezultatet e arritura edhe nga studime te tjera 
autoritare pararendese dhe bashke rendese, na ka ndihmuar ne njohjen e 
thelle dhe na ka dhene mundesine e analizave te detajuara te faktoreve qe 
ndikojne direkt apo indirekt ne efikasitetin e proceseve te kryera. Kjo ka 
cuar ne marjen e disa rezultateve derivate specifike per zgjedhjen e 
rrugeve me te pershtatshme te shfrytezimit te biomases lingo-celulozike te 
vendit tone me rendiment te pranueshem. 

  

• Eshte per tu theksuar fakti se per te konkluduar konkretisht ne nje metode 
te vetme teknologjike, do te duheshin edhe analiza te tjera per 
percaktimin e parametrave tekniko-ekonomike per fizibilitetin e metodes 
se zgjedhur. 

 

Ne aspektin teknik e shkencor, ne kemi konsideruar te nevojshme nohjen dhe 
shfrytezimin e metodave te reja kompjuterike te modelimit te proceseve 
teknologjike efikase, per percaktimin e parametrave optimale te 
proceseve te perpunimit termo-kimik te biomases agro-pyjore per energji. 



PERFUNDIME E REKOMANDIME 

• Modelimi i perdorur per reaktorin e pirolizes se biomases ka ne bazen e vet 
krahasimin e tipeve me te pershtatshem te reaktoreve (reaktori me shtrat fiks dhe 
te fluidizuar, reaktori me perzierje te vazhdueshme dhe reaktori tubular) si dhe 
zgjedhjen e modelit konkret te reaktorit tubular me ndryshim gradual te shkalles 
se shnderrimit dhe me rritje te programuar te temperatures. Koeficientet e 
dhenies se nxehtesise dhe te mases qe permbahen ne modelin matematik, kane 
rezultuar nga zgjidhja e ekuacioneve diferenciale te bilanceve perkatese te 
energjise dhe te mases per nje sistem te thjeshte te marre ne shqyrtim. 

 
• Kompaktesia dhe thjeshtesia e modelit te perdorur per njehsime inxhinierike, lejon 

shfrytezimin e nje numuri te madh te dhenash fizike e kimike te materialeve 
mbetese me origjine dhe perberje te ndryshme organike. 

  
• Ne perfundim te analizave te bera, konsiderojme punen e kryer nje kontribut 

modest ne kuadrin e perpjekjeve konkrete qe po behen ne vendin tone per 
aplikimin e metodave bashkekohore te shfrytezimit te biomases ne pergjithesi, dhe 
asaj me origjine agro-pyjore, ne vecanti. 
 



Faleminderit per vemendjen! 


