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TRI PËRDORIMET KRYESORE TË
AJRIT TË KOMPRESUAR

Sistemi i përgjithshëm i ajrit të kompresuar

 Burimi i rrymës;

përbëhet

 Pjesa e procesit;

komponentët e rrjedhës, komponentët e

 Mbi kontrollin;

kërkesës dhe sistemi i transmetimit.

Nuk është burim efikas i energjisë, sepse

Pjesa e rrjedhës zakonisht përbëhet nga

është falas, megjithëse tani kontribuon

pajisjet për prodhimin dhe trajtimin e ajrit të

shumë në çmimin e pajisjes së produkteve

kompresuar, të tilla si kompresorët, depot,

nga

tri

pjesët

kryesore

-

tharëset, filtrat, etj.

të fabrikës dhe duhet të përdoret me

Pjesa

mençuri.

e

kërkesës

përbëhet

nga

konsumatorët e ajrit të kompresuar.

Menaxhimi tradicional i

Sistemi i transmetimit i përfshin gypat dhe

sistemeve të ajrit të

të gjithë komponentët shtesë që i lidhin

kompresuar

pjesët e rrjedhës dhe kërkesës, të tilla si
Mendimi

i

menaxhimi

përgjithshëm
tradicional

është

që

duhet

tharëset, filtrat, rezervuarët, ventilat e

të

kontrollit, etj.

rishqyrtohet dhe kontrollohet kur flasim
për sistemet e ajrit të kompresuar. Ky lloj i
menaxhimit

zakonisht

përfshin

përparësinë për prodhimin në fabrikë,
mirëmbajtjen

e

rrjedhës

së

ajrit

të

kompresuar, shumë rrjedhë pranohet,
rrjedha shumë e vogël nuk pranohet,
ndërsa presioni duhet të mbetet midis
nivelit të caktuar minimal dhe maksimal.

Menaxhimi i sistemit në bazë
të pikëpamjeve të reja
Pikëpamjet më të reja sugjerojnë që
produktiviteti i fabrikës (dhe jo i prodhimit)
duhet të jetë prioritet i lartë, kërkesa e ajrit
duhet të sigurohet gjithnjë, rrjedhja e ajrit
të kompresuar duhet të jetë e ekuilibruar
me kërkesën, dhe presioni i ajrit të
kompresuar duhet të jetë i qëndrueshëm
dhe brenda kufijve të caktuar më parë.

Ngjashëm me programin e optimizimit të sistemit të avullit, një

Optimizimi i sistemeve të ajrit të kompresuar zakonisht

nga pjesët kryesore për arritjen e rezultateve përmes optimizimit

bazohet në qëllimet dhe masat si vijon: zvogëlimi ekonomik i

të sistemit të ajrit të kompresuar është përdorimi i qasjes

përdorimit të energjisë, përmirësimi i sigurisë së sistemit,

sistematike në vlerësimin dhe kuptimin e gjendjes së sistemit.

presioni i vazhdueshëm për të mbështetur prodhimin dhe

Kjo qasje përqendrohet në performancën e përgjithshme të

mënjanimin e defekteve të shkaktuara nga ajri i kompresuar.

sistemit më shumë sesa thjesht në efikasitetin e komponentëve

Tri mënyrat themelore për të optimizuar konsumin e ajrit të

të veçantë.

kompresuar janë: të prodhohet ajri i kompresuar në mënyrë

Ajri i kompresuar përcaktohet si ajri atmosferik me presion me

më efikase, të konsumohet më pak dhe të përdoret

molekulat në lëvizje të vazhdueshme, të matur në kPa, bar ose

nxehtësia e kompresimit.

psi. Një metodë e zakonshme është transmetimi i energjisë tek

Kompresorët e ajrit shpesh nuk punojnë me efikasitet të

mjetet dhe pajisjet pneumatike. Ajri i kompresuar gjithashtu varet

plotë për shkak të kontrollit të dobët dhe mungesës së

nga presioni, temperatura dhe lagështia relative. Përfitimi kryesor

kapacitetit të pranimit në depo, kështu që optimizimi kërkon

është se energjia nga ajri i kompresuar mund të deponohet,

strategji të kontrollit të zbatuar siç duhet. Është gjithashtu e

megjithatë, sasia e përdorur e ruajtur varet shumë nga vëllimi i

nevojshme të zvogëlohet humbja e pakthyeshme e presionit,

rezervuarit dhe diferencës së presionit midis presionit të

si dhe të zvogëlohet humbja e rrjedhjeve në sistem ose të

deponimit dhe kërkesës minimale të presionit në sistem. Një

mënjanohet përdorimi joadekuatë i ajrit të kompresuar në

tjetër zë kryesor: siç transmetohet nga një vend në tjetrin,

mënyrë që të arrihet efikasiteti i sistemit.

humbja e presionit është humbje e pakthyeshme e energjisë.

Mundësitë për optimizimin e sistemeve të
ajrit të kompresuar

Mbledhja e të dhënave dhe
analizimi i tyre:

Ekzistojnë dy kategori kryesore të kompresorëve, nxjerrja pozitive dhe dinamike.

Saktësia e sistemit të matjes varet nga

Centrifugale (dinamike) janë më të shpeshta dhe kërkojnë më shumë për sa i

faktori njeri, lidhjet, pajisjet si tela, kabllot,
hardueri dhe softueri për mbledhjen e të
dhënave, si dhe teknikat e matjes.

veçantë duhet t'i kushtohet strategjisë së kontrollit, përndryshe rutina e dobët e
mirëmbajtjes çon në defekte të kushtueshme të komponentëve kryesorë.
Kur bëhet fjalë për komponentët, ka disa masa të njohura të optimizimit të tilla si
përdorimi i konvertorëve të presionit dhe marrja e ekzemplarëve me shpejtësi të

Humbjet
Disa nga burimet më të rëndësishme të
humbjes së energjisë në sistemin e ajrit të
kompresuar

përket mirëmbajtjes së rregullt. Kur sistemi i përdor të dyja kategoritë, vëmendje e

janë

rrjedhjet,

të

lartë për të ruajtur dinamikën e presionit, pasi instrumentet e matjes së presionit
përgjigjen më ngadalë ndaj ndryshimeve të presionit dhe zvogëlojnë përdorimin e
zorrës së lidhjes kur është e mundur ose zgjedhjes së madhësisë së tyre në bazë

cilat

të diametrit të brendshëm dhe kulmit të shkallës së rrjedhës së ajrit. Lidhjet e

nganjëherë paraqesin deri në 25% - 30%

zorrëve dhe pincat e gypave duhet të shmangen pasi janë të rrezikshme, kufizojnë

ose tashmë 50% të ajrit të kompresuar të

dhe shpesh rrjedhin. Është më mirë që pajisja të bëhet në madhësi në bazë të

prodhuar. Kërkesa artificiale, e cila më së

kulmit të shkallës së rrjedhës së ajrit dhe jo në bazë të mesatares.

shumti shfaqet për shkak të presionit më
të lartë operativ, përdorimit të parregulluar
të kondicionerëve, rrjedhjeve, motorëve,

Është e rëndësishme të ruhet presioni operativ i sistemit, përndryshe kërkesa për ajër të kompresuar gjatë rrjedhjeve dhe

etj., është gjithashtu burim i humbjes së

kërkesa e parregulluar e ajrit të rriten. Rrjedhjet mund të zvogëlohen duke ulur presionin sistematik, qëllimi është presioni optimal

energjisë, e cila mund të arrijë deri në
15%, ndërsa përdorimi joadekuatë dhe

më i ulët për rrjedhën e kërkesës së prodhimit të ajrit. Kufizimet e presionit e formojnë kornizën operative të profilit të presionit.
Meqë kufiri i sipërm nuk duhet të tejkalohet në pjesën e kërkesës, duhet të vlerësohet përdorimi i pikave që kërkojnë presion të
lartë në sistem, pikat e përdorimit të gypave që shkaktojnë humbje të madhe të presionit duhet të hiqen, rrjedha dinamike duhet

deri në 10% të humbjeve të përgjithshme.

të kontrollohet rregullisht të presionit në pajisjet pneumatike që janë përdoruesit e fundit. Kufizimet e tilla si tharësit e ajrit dhe

Vetëm 50% i përkasin prodhimit.

filtrat mund të ndikojnë më tej në kontrollin e kompresorëve.

MIRËNJOHJET
Informatat për sistemet e ajrit të
kompresuar paraqiten këtu falë projektit
GEF-UNIDO, të zbatuar në Republikën
e Maqedonisë së Veriut, nga viti 2015
deri në vitin 2019. Praktikat dhe

CASO në Maqedoninë e Veriut
Vlerësimi i sistemeve të ajrit të kompresuar u krye brenda projektit GEF-UNIDO në
Maqedoninë e Veriut, në disa kompani, duke përfshirë edhe TITAN Cementarnica USJE
SHA.
Me ndihmën e ekspertëve ndërkombëtarë të CASO-së dhe inxhinierëve të fabrikës, janë
caktuar disa mundësi potenciale për uljen e konsumit të energjisë, si vijon:

mundësitë më të mira të fituara në bazë
të njohurisë dhe ekspertizës së Aimee
McKane, Wayne Perry, Tom Taranto
dhe disa personave të tjerë, fabrikave
industriale, agjencive qeveritare dhe
programeve.
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Përmirësimi i gypave, zëvendësimi i kontrollorëve, rregullimi i presionit dhe kontrolli i
mbushjes, si dhe vlerësimi i kërkesave të lagështisë pas zbatimit të masave të përmendura
në stacionin e rrjedhjes; vlerësimi i performancës së kolektorëve të veçantë të pluhurit në
të gjithë kolektorët e pluhurit; vlerësimi i rrymës së pangarkuar, kontrollimi i faktorit të
rrymës dhe vlerësimi i rrjedhës së energjisë elektrike, si dhe vlerësimi i cilësisë së rrymës
së kompresorëve të caktuar, nëse është e nevojshme; lokalizimi i kufizimeve në gypat që
shkaktojnë humbje të shtuar të presionit, ulja e presionit të daljes, eksplorimi i madhësisë
së molekulave të pluhurit të çimentos që potencialisht mund të hyjnë në hyrjen e
kompresorit të ajrit, riparimi i rrjedhjeve, etj.
Mundësitë potenciale shtesë të kursimit të energjisë që janë caktuar përfshijnë vlerësimin e
performancës reale dhe ndikimin e punës në sezonin e dimrit për të përcaktuar nëse
lagështia më e ulët është me të vërtetë e nevojshme, plotësimi kur hyn në filtrin e ajrit, etj.

(CASO).
Konstatimet e Usje tregojnë se strategjia momentale e kontrollit dhe mirëmbajtjes siguron
efikasitet të mirë të sistemit dhe çdo ndryshim do të ishte qëllim afatgjatë.

Vlerësimi i sistemeve në kompanitë e tjera është ende në vazhdim.

ME RËNDËSI
Ligji për përzierjen e gazit: i cili
është kombinim i Ligjit të Bojlit,
Ligjit të Çarlsit dhe Ligjit të
Amontonit, si dhe parimeve të
presionit absolut, presionit
atmosferik, presionit në
instrumentet matëse, analizës
funksionale dhe disenjit (AFD)
ose shkallës metrike të vëllimit të
rrjedhës, janë bazat mbi të cilat
ndërtohen mundësitë për
optimizimin e sistemeve të ajrit të
kompresuar.
Sistemet e ajrit të kompresuar
janë sisteme dinamike, interaktive
dhe ai interaksion zakonisht
ndikon në efikasitetin e
përgjithshëm të sistemit. Është e
nevojshme të merret parasysh
efekti i kombinuar i
përmirësimeve në pjesën e
kërkesës dhe ndryshimet në
strategjinë e kontrollit për t'i
arritur kursimet e energjisë.

