
 
 
 
 

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 fabrikës së birrës Pivara në Shkup, Republika 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 27 973 dollarë amerikan/vit, karburant 65.378  Nm3/vit, 
energji 671.940  kWh/vit kursime.  
 
 
 
  

Maqedonia e Veriut 
Studimi i rastit për Pivara SHA Shkup  

 

Projekti i optimizimit të sistemit të avullit në Pivara Shkup SHA 

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. 

Pivara Shkup SHA u bashkua me Projektin GEF-UNIDO-REC në nëntor 
2015. Menaxhmenti i lartë i Pivara Shkup SHA 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 për kompaninë 
përmes optimizimit të punës së sistemeve të avullit. Vlerësimi i kursimit të 
energjisë të përqendruar në sistemin me avull identifikoi 5 (pesë) mundësi 
të kursimit të energjisë që, nëse zbatohen plotësisht, do të zvogëlonin 
përdorimin momental të karburantit në impiant me afërsisht 4,5%.  

Fotografia për Pivara SHA Shkup  
Pivara Shkup, e themeluar në vitin 1922 
në Shkup, ku ndodhen ende kapacitetet e 
saj të prodhimit, përbëhet nga dy fabrika 
të prodhimit: fabrika e birrës dhe impianti 
i shisheve për pijet joalkoolike. Pivara 
Shkup është lider i padiskutueshëm i 
tregut në prodhimin e birrës dhe pijeve në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut. 
Industria: 
Prodhimi i pijeve  
Vendndodhja:  
Shkup, Maqedonia e Veriut  
Produktet dhe shërbimet: 
Prodhimi i birrës së papërpunuar, filtrimi, 
pasterizimi dhe paketimi i birrës dhe 
prodhimi i pijeve joalkoolike. 
Teknologjia:  
Gazi natyror, karburanti, kaldaja me avull 
në tub zjarri 
URL:  
https://polnacasa.mk/ 
 
Sistemi energjetik që vlerësohet: Sistemi 
i avullit  
 
Përfitimet e identifikuara të optimizimit:  
Kursimet financiare: 27 973 dollarë 
amerikan/vit 
Kursimet e karburantit: 65.378 Nm3/vit 
Kursimet e energjisë: 671.940 kWh/vit 
 
Përfitimet nga optimizimi:  
Zvogëlimi potencial i gazrave serë: 121 
tCO2eq/vit 
 
 

https://polnacasa.mk/


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

 
Mundësia e kursimit të energjisë 
(ESO) 

Kursimi i 
energjisë 
kWh/vit 

Kursimet 
financiare 
(dollarë 

amerikanë/vit) 

Kursimi i 
karburantit 

(litra/vit) 

Shpenzimet 
kapitalea 
(dollarë 

amerikan) 

Kthimi i 
thjeshtë i 

investimitb 
(vite) 

 Mundësitë e identifikuara të kursimit 
të energjisë  

  
 

  

1 Përmirësimi i efikasitetit të bojlerit 
duke optimizuar nivelet e tepërta të 
ajrit përmes Kontrollit të Zvogëlimit të 
Oksigjenit1 

143888 5944 14000 3086-6172 0.5 - 1.0 

2 Konsumi i nxehtësisë i kthyer nga 
magazina e kaldajës për të ngrohur 
ajrin e djegies me gypin e nxehtësisë 
së tipit: Ngrohës i ajrit (AirPreheater 
(APH) 2 

239995 8995 23351 26455-35273 3.0- 4.0 

3 Përmirësimi i kthimit të kondensatës 
LP për shtesë 5%3 96110 4921 9351 7055-14991 1.5–3.0 

4 Inicioni program të përfshirjes së 
avullit dhe menaxhimit të rrjedhjeve 
dhe zvogëloni defektet 

113888 
4797 

 
11081 5291-11464 1.0 - 2.5 

5 Izolimi i të gjitha gypave dhe pajisjeve 
për 8 stacione PRV në dyshemetë e 
procesit 

78059 3316 7595 5291-10582 1.5 - 3.0 

 Kursimet e përgjithshme potenciale   671941 27973 65378   
       

1
plotësimi i kontrollit të djegies duke ulur nivelet e tepërta të ajrit nga 5,9% në 3% Oksi në gazrat e tymit, për efikasitet të lartë të djegies, duke 

shtuar kontrollin e zvogëlimit të oksigjenit. 
2 

instalimi i shkëmbyesit të gypit të nxehtësisë për të ngrohur ajrin e hyrjes së djegies. 
3 përmirësimi i arritur me instalimin e kondensatorit Spray-Jet. 

                                                           
a
Shpenzimet e vlerësuara të projektit llogariten afërsisht duke përdorur kursimet e vlerësuara të energjisë (si rezultat i vlerësimit 

të kryer) dhe periudhën e thjeshtë të kthimit (bazuar në përvojën e SHBA-së). 
bb

Periudhat e theksuara të kthimit të thjeshtë të investimeve bazohen në përvojën shumëvjeçare të projektit në Shtetet e 
Bashkuara, ku kthimi i thjeshtë është i barabartë me investimin / kursimin e përgjithshëm të shpenzimit në nivel vjetor. 



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 së Pivara Shkup 
SHA.  

Sistemi i avullit të dhomës së kaldajave siguron avull të 
mbinxehur që përdoret për të furnizuar konsumatorë të 
ndryshëm të avullit. Gjenerimi mesatar i avullit në 
fabrikë është rreth 3 tonë / orë. Avulli i ngopur 
gjenerohet gjatë presionit prej 6 bari. Konsumatorët më 
të mëdhenj të avullit janë birraria dhe impianti i 
paketimit që konsumojnë 3 bari presion, pasuar nga 
tharëset, impianti për CO2 dhe për vend të pastër që 
konsumon avull në presion më të ulët. 

Çmimi operativ kryesor i sistemit të avullit është 
konsumi i gazit natyror. Kështu, fokusi ishte zbatimi i një 
sërë masash për efikasitetin energjetik që do të çonin 
në uljen e konsumit të gazit natyror, ndërsa për kthim 
për të zvogëluar ndikimin e përgjithshëm negativ të 
fabrikës mbi mjedisin jetësor.  

Kjo fabrikë është e pajisur me pajisjet primare si vijon:  

 2 kaldaja avulli me tub zjarri, të dy të aftë për të 
konsumuar gaz natyror ose mazut, karburanti që 
përdoret aktualisht për të prodhuar avull është gazi 
natyror 

- Kaldaja e parë me avull me tuba zjarri 6535 
KW 

- Kaldaja e dytë me avull me tuba zjarri 4100 
KW 

Të dy kaldajat janë të afta për të krijuar avull prej 13 
bari. 

 Dhoma e kaldajave punon edhe me kaldajë të vogël 
me ujë të nxehtë, lloji i kondensuar i kaldajës, i cili 
momentalisht është i mbushur me gaz natyror, por 
mund të përdor edhe biogaz.  

 

 

 

 

 

 

 

Masat e optimizimit dhe rezultatet  
Masat e optimizimit të identifikuara përmes vlerësimit 
të sistemit të energjisë qendrore në Pivara Shkup SHA 
janë paraqitur në Tabelën 1. 

 

Mësimet e nxëna  
Përveç kursimeve në energji, karburant dhe para, 
përmirësimi i efikasitetit të sistemit të avullit të Pivara 
Shkup SHA, mundësitë e identifikuara për kursimin e 
energjisë duhet të kontribuojnë: 

 Për prodhimin e produktit cilësor zakonisht 
nevojiten shumë resurse financiare dhe kur 
menaxhmenti vizionar është i përfshirë në këtë 
proces të zvogëlimit të shpenzimeve, optimizimi i 
sistemit energjetik të vlerësuar mund të ketë ndikim 
të madh në përmirësimin e përfitimit. 

 Personali i motivuar që punon në sistemin e krijimit 
dhe shpërndarjes së avullit të jetë më kreativ, të 
vazhdojë t'i ruajë përmirësimet dhe të identifikojë 
mundësi të tjera potenciale të zvogëlimit të 
hedhurinës nga energjia.  

 Kursimi i karburantit (gazit natyror), duke rezultuar 
në më pak emisione CO2. 

 Përmirësimi i efikasitetit të djegies, duke rezultuar 
në uljen e emisioneve të gazrave serë dhe mjedisit 
më të pastër. 

 Programi i menaxhimit të mirëmbajtjes së 
rrjedhjeve të avullit paraqet një përqindje të 
konsiderueshme të kursimeve potenciale dhe duhet 
të konsiderohet si praktikë e rregullt në këto 
sisteme. 
 

 
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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