
 
 
 
 

Nxitja e transformimit të tregut për efikasitetin energjetik në 
industri dhe përshpejtimin e investimeve në praktikat dhe 
teknologjitë më të mira: 
Vlerësimi dhe optimizimi i energjisë së sistemeve të avullit 
 
Në mënyrë tipike, mbi 85% e shpenzimeve të jetës së sistemit me avull janë të lidhura me energjinë. Ky studim i rastit i 
shqyrton mundësitë e optimizimit të identifikuara në sistemin e avullit të filialit Energjetika, një nga 7 filialet e SHA 
Elektranat e Maqedonisë së Veriut, në mënyrë që të zgjidhen kursimet potenciale të energjisë. Vlerësimi i kryer i 
energjisë së sistemit të avullit zbuloi mundësitë e kursimit si më poshtë: financiare 324 764 Euro / vit, ujë 17 828m3 / 
vit, energji 7 825 kWh / vit, kursime. 
 
  

Maqedonia e Veriut 
Studimi i rastit për “Energjetika”  

SHA Elektranat e Maqedonisë së Veriut (SHA ESM) 

 

Projekti i optimizimit të sistemit të avullit në "Energjetika" SHA ESM 

Projekti GEF-UNIDO-REC synon t'i zvogëlojë emisionet e gazrave serë të gjeneruara 
nga industria në Republikën e Maqedonisë së Veriut duke përshpejtuar 
transformimin e tregut lokal për efikasitetin energjetik industrial (EEI) përmes 
zgjidhjes së barrierave ekzistuese, në veçanti përmes forcimit të kornizave politike, 
rregullatore dhe institucionale për efikasitetin energjetik industrial (EEI) dhe 
mbështetjes për rritjen e difuzionit dhe investimeve në praktikat dhe teknologjitë 
më të mira në dispozicion të EEI-së. Projekti është financuar nga Fondi Global i 
Mjedisit Jetësor, i zbatuar nga UNIDO-ja dhe i implementuar nga Zyra e REC-it në 
Maqedoni në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit 
Hapësinor, Ministrinë e Ekonomisë, Agjencinë e Energjetikës të Republikës së 
Maqedonisë dhe Bankën Zhvillimore të Maqedonisë së Veriut. Projekti zgjat nga 
shkurti 2015 deri në qershor 2021. 

Energjetika SHA ESM u bashkua me Projektin GEF-UNIDO-REC në nëntor 2015 për 
të zbatuar Sistemin e Menaxhimit të Energjisë (EnMS) në përputhje me ISO 50001, 
i cili rezultoi në përcaktimin e konsumatorëve të rëndësishëm të energjisë dhe 
identifikimin e përmbledhjes së mundësive për kursimin e energjisë (EKO), 
shumica e të cilave ishin të lidhura ngushtë me optimizimin e sistemit të tij të 
avullit. Pas bashkëpunimit të mirë gjatë zbatimit të sistemit të menaxhimit të 
energjisë, menaxhmenti i lartë i Energjetika SHA ESM ofroi të shërbejë si impiant 
nikoqir për trajnimin e ekspertëve për optimizimin e sistemit të avullit të UNIDO-
së. Ky vendim solli ekspertizë shtesë për personalin e përfshirë në trajnim dhe i 
pajisi me njohuri të teknikave dhe praktikave të reja për arritjen e kursimeve të 
energjisë dhe përfitimeve financiare.  

Fotografia për “Energjetika” SHA ESM 
Kapacitetet e prodhimit ndodhen në 
kompleksin industrial "Zhelezarnica" Shkup 
dhe datojnë që nga viti 1967. Pas ristrukturimit 
të kompanisë, që nga viti 1997 është pjesë e 
SHA Elektranat e Maqedonisë së Veriut. 
Industria: 
Prodhimi, shpërndarja dhe furnizimi i 
nxehtësisë (ujë i nxehtë dhe avull i procesit) 
dhe energjia elektrike 
Vendndodhja:  
Shkup, Maqedonia e Veriut 
Produktet dhe shërbimet:  
Prodhimi, shpërndarja dhe furnizimi i energjisë 
elektrike dhe energjisë termike si shërbim 
publik i rregulluar. 
Prodhimi, shpërndarja dhe furnizimi i procesit 
të avullit dhe ujit për ujitje si shërbim i 
parregulluar. 
Teknologjia:  
Centrali i kombinuar dhe energjia elektrike e 
bazuar në gazin natyror 
URL:  
http://www.elem.com.mk/?page_id=3582&lan
g=en 
 
Sistemi energjetik që vlerësohet: Sistemi i 
avullit 
 
Përfitimet e identifikuara të optimizimit:  
Kursimet financiare: 324764 euro/ vit 
Kursimet e ujit: 17828m3/ vit 
Kursimet e energjisë: 7825 MWh/vit 
 
Përfitimet nga optimizimi: 
Kursimet financiare: 190925 euro/ vit 
Kursimet e ujit: 17791m3/ vit 
Kursimet e energjisë: ~1824 MWh/ vit 
Shpenzimet e zbatimit: 161457 euro 

Zvogëlimi potencial i gazrave serë: ~365 
tCO2eq/ vit 
Koha e kthimit të investimit: 0.845 vit 

http://www.elem.com.mk/?page_id=3582&lang=en
http://www.elem.com.mk/?page_id=3582&lang=en


 

Tabela 1 - Rezyme e masave të optimizimit të sistemit të avullit 
 

Mundësia e kursimit të energjisë (ESO) 
Kursimi i 
energjisë 
kWh/vit 

Kursimet 
financiare 
(euro/ vit) 

Shpenzimet 
kapitale 
(euro) 

Kthimi i 
thjeshtë i 
investimit 

(vite) 

 Mundësitë e identifikuara të kursimit të 
energjisë 

    

1 Plotësimi i kontrollit të djegies për të 
kontrolluar klimatizimin e ajrit përmes sistemit 
të menaxhimit të ndezësit (zvogëlimi i 
oksigjenit në gazrat e tymit nga 16% në 5% që 
rezulton në rritjen e efikasitetit të impiantit të 
kaldajave nga 79% në 86%, respektivisht 
zvogëlimin e humbjes së energjisë në gazrat e 
tymit me rreth 7.0 %) 

6438MWh 1380002 TBD NA 

2 Instalimi i kontrolluesve të shpejtësisë (VFD4) 
në pajisjet kryesore rrotulluese kur është e 
mundur (bazuar në prioritetin e caktuar më 
parë) 
(Përmbledhja 21+22+23) 

495MWh 21505 TBD NA 

2 1. Pompat e qarkullimit në impiantin qendror të 
ngrohjes (MDHS)4 

300.81 13055 133650 10.24 

2 2. Presioni statik dhe buster-pompat 10.51 450 TBD NA 

2 3. Ventilatorët e marrjes dhe gazrat e tymit 183.38 8000 TBD NA 

3 Inicimi i programit për t'i menaxhuar kurthet e 
avullit dhe rrjedhjen dhe zvogëlimin e 
defekteve (kursimi ~15%)  

385 MWh 10500 
pa 

shpenzime 
Akoma nuk 

zbatohet 

4 Përmirësimi i kthimit të kondensatës dhe 
zvogëlimi i shpejtësisë së fryrjes së kaldajës 
(zvogëlimi i humbjeve duke përmirësuar 
rrjedhjet e MP-së me të paktën 5%) 

4141 m3/y3 46500 

pa 
shpenzime 

menjëherë1 

5 Zvogëlimi i ujit në sistemin e ngrohjes 
qendrore4, (zbulimi në kohë i rrjedhjes) 

13650 m3/y3 94309 
pa 

shpenzime 
 menjëherë1 

6 Rikonstruksioni i shkëmbyesve të nxehtësisë në 
impiantin qendror të ngrohjes 4 

149MWh 4991 13983 2.80 

7 Instalimi i 2 pompave të reja për kthimin e 
kondensatës (në impiantin e kaldajës / 
kaldajave)  
 

126MWh 4470 4228 0.95 

8 Izoloni ventilet e avullit dhe kondensatës në 
fushën e procesit për t'i zvogëluar humbjet e 
nxehtësisë (për ~ 10%) 

232MWh 

36.7m3/y3 
4489 TBD NA 

 
Kursimet e përgjithshme potenciale  

7825MWh 

17828m3/y3 
324764 TBD NA 

      

 Mundësitë e zbatuara të kursimit të energjisë 
ESO 

    

1 Plotësimi i kontrollit të djegies në kontrollin e 
ajrit përmes sondave të zirkonit që rezulton në 
zvogëlimin e oksigjenit me rreth 10% (pjesërisht 
i zbatuar O1.) 

1248 MWh 27600 9596 0.347 

2 Instalimi i kontrolluesve të shpejtësisë 
1. Pompat e qarkullimit të impiantit qendror 

të ngrohjes4 (zbatuar vetëm O2.1.) 
300.8 MWh 13055 133650 10.24 

4 Përmirësimi i kthimit të kondensatës dhe 
zvogëlimi i shkallës së goditjes së kaldajës (nga 
kursimet e ujit) 

4141 m3/y3 46500 
pa 

shpenzime 
menjëherë1 



5 Zvogëlimi i ujit në sistemin qendror të ngrohjes4 

(zbulimi në kohë i rrjedhjes) 
13.650 m3/y3 94309 

pa 
shpenzime 

menjëherë1 

6 Rikonstruksioni i shkëmbyesve të nxehtësisë në 
impiantin qendror të ngrohjes4 

149MWh 4991 13983 2.801 

7 Instalimi i 2 pompave të reja të kthimit të 
kondensatës (në impiantin e kaldajës / 
kaldajave) 

126MWh 4470 4228 0.945 

 Mundësia e përgjithshme për kursimin e 
energjisë 

1823.8MWh 

17791m3/y3 
190925 161457 avg. 0.845yr 

1 për përfitimin e vazhdueshëm të kësaj mase, është e nevojshme të zbatohet vazhdimisht masa 24 /7 / në vit 
2
 çmimi mesatar i supozuar i gazit natyror është 200 euro/1000Nm3 (12.3MKD/Nm3) 

3 
ky aktivitet i referohet kursimit të ujit më shumë sesa kursimit të energjisë, megjithëse përfshin preparatet kimike dhe termike dhe 

energjinë e përfshirë dhe energjinë elektrike për punë p.sh. buster-pompat 
4HD – sistemi i ngrohjes qendrore, MDHS  – impianti qendror i ngrohjes, VFD – disqet me frekuencë të 
ndryshueshme 
  
 
 
  



Përshkrimi i rastit  
Puna e paraqitur këtu është rezultat i qasjes sistematike 
për analizën e performancave energjetike që ka 
rezultuar në identifikimin e mundësive për optimizimin 
e sistemit të avullit dhe kondensatës në impiantin e 
kombinuar Energjetika SHA ESM, që ndodhet në Shkup, 
Maqedonia e Veriut. Impiantet e kaldajave sigurojnë 
avull të nxehtë që përdoret (1) për prodhimin e 
energjisë elektrike, (2) si avull i procesit për 
konsumatorët industrialë, dhe (3) për përgatitjen e ujit 
të nxehtë të dedikuar për sistemin lokal të ngrohjes 
qendrore. 

Çmimi operativ kryesor i impiantit është konsumi i gazit 
natyror. Kështu, fokusi ishte të zbatohej një sërë 
masash për efikasitetin energjetik që do të çonin në 
uljen e konsumit të gazit natyror, ndërsa për kthim të 
zvogëlohet ndikimi i përgjithshëm negativ në mjedisin 
jetësor të impiantit. 

Fabrika është e pajisur me pajisjet primare si vijon:  
 Tri kaldaja me ngrohjen e avullit me gaz (të ndara si 

G32, m. TPK - Zagreb në fund të viteve të '60-ta, të 
disenjuar fillimisht si përdorues të gazit të hedhur 
metalurgjik nga energjia, me qarkullim natyror dhe 
kapacitet prodhues 3,03 t / avull i ngrohur në p = 60 
bar dhe t = 500 ° C. Përmes rikonstruksionit, në fund 
të viteve të '90-ta, gazi natyror u prezantua si 
karburant primar, ndërsa mazuti i rëndë ruhet si 
alternativë. 

 Turbinat e rikonstruktuar me presion të pasmë 

 (10.2 MWe dhe 10.4 MWe);  

 2 x 110 kV trafostacionet (110/35/6kV и 110/6kV);  

 Impianti kryesor i ngrohjes me katër shkëmbyes të 
nxehtësisë "avull-ujë i nxehtë" (4 x 18.6 MWth).  

 

Masat e optimizimit dhe rezultatet  
Masat e optimizimit të identifikuara përmes vlerësimit 
të sistemit të energjisë me avull në Energjetika SHA ESM 
janë paraqitur në Tabelën 1. 

 

Mësimet e nxëna  
Përveç kursimeve në energji, ujë dhe para, përmirësimi i 
efikasitetit të sistemit të avullit të Energjetika SHA ESM, 
mundësitë e identifikuara të kursimit të energjisë duhet 
të kontribuojnë: 

 furnizim më të sigurt të energjisë,  

 emisione të zvogëluara të gazrave serë dhe mjedis 
më të pastër,  

 biznese më konkurruese dhe 
standard më të lartë jetësor të klientëve banesorë dhe 
banorëve dhe punonjësve në ndërtesat publike (p.sh. 
shkolla) të lidhura me ngrohje qendrore, duke rezultuar 
në përmirësimin e cilësisë së furnizimit me energji 
termike. 
 

Për më shumë informata: 
Qendra Rajonale e Mjedisit Jetësor,  

Zyra në Maqedoni: 
Email: macedonia@rec.org 
Telefon: +389 02 3090 135  

 
REC COM: 

Ivan Petrovski: ipetrovski@rec.org 
 

UNIDO Impianti: 
Marko Mateini: m.matteini@unido.org 
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