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Prodhim i briketave dhe peletave

PRODHIM I BRIKETAVE 
DHE PELETAVE

1. HYRJE

Me nocionin biomasë nënkuptohet 
cila do qoftë materie organike e cila 
shpërbëhet në mënyrë biologjike 

dhe fitohet nga flora (bota e tërësishme 
bimore në Tokë), gjatë transformimit të 
pjesës së dukshme nga spektri i rrezatimit të 
diellit me procesin e fotosintezës. 

Biomasa është burim i rëndësishëm i 
energjisë për numrin më të madh të 
popullatës botërore. Me rritjen e popullatës, 
pritet që në të ardhmen të zmadhohet 
edhe përdorimi i biomasës. Në shumicën e 
vendeve në zhvillim energjia nga biomasa 
ka vend të posaçëm në politikën kombëtare 
energjetike. 

Biomasa është burimi më i vjetër i njohur i 
energjisë së ripërtëritëshme. Njeriu e ka 
përdorur para mijëra viteve, gjegjësisht nga 
shpikja e zjarrit, dhe deri më sot. Është i 
quajtur burim i ripërtëritshëm (qëndrueshëm) 
i energjisë për shkak se krijimi i tij është i 
vazhdueshëm dhe i pakufizuar. Biomasa 
mundet të kultivohet në sasi të pakufizuara 
dhe të prodhohet për kohë relativisht të 
shkurtër. Ajo ka përbërje heterogjene dhe të 
ndërlikuar kimike. 

Në biomasën si burime për fitimin e energjisë 
bëjnë pjesë: bimë si bari dhe drunjtë, bimët 
ushqyese bujqësore dhe bimë për ushqimin 
e kafshëve, mbeturina dhe mbeturina 
dhe teprica të mbjellave bujqësore, bimë 
industriale, mbetjet dhe tepricat e druve, 
bimët ujore dhe materie të tjera të mbetura, 
si dhe disa materie nga mbeturinat komunale. 
Bioenergjia fitohet edhe nga materiet e 
mbetura nga njerëzit dhe kafshët.  

Edhe pse lëndët e para për fitimin e biomasës 
janë mbeturinat nga pyjet, nga bujqësia dhe 
nga vendet e banuara, ajo mund të fitohet 
edhe nga bimët të ndara apo veçuara 
posaçërisht për prodhimin e energjisë, 
të ashtuquajtura të mbjella (mbjellje) 
energjetike. Mbjellat energjetike janë bimë 
të modifikuara në mënyrë gjenetike të cilat 
kultivohen në hapësira të kufizuara, të cilat 
janë posaçërisht të dedikuara apo kushtuara 
për ato. 

Energjia kimike e akumuluar në bimët edhe në 
mbeturinat të cilat krijohen gjatë ushqyerjes 
së kafshëve quhet bioenergji. Bioenergjia 
mund të jetë burim i qëndrueshëm i energjisë 
si zëvendësim i lëndëve djegëse fosile, dhe 
njëkohësisht akumulator i dyoksid karbonit, 
me çka zvogëlohet efekti i gazrave serë.
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2. BURIMET E BIOMASËS

Biomasa është cila do materie organike e 
fituar me procesin e fotosintezës, në botën 
bimore në tokë. Mund të definohet edhe 
si pjesë e produkteve apo prodhimeve 
të cilat zbërthehet në mënyrë biologjike, 
mbeturinave dhe tepricave nga bujqësia, 
nga pylltaria dhe industria për përpunimin 
e drurit, si dhe pjesë e prodhimeve të 
mbeturinave komunale dhe industriale të 
cilat zbërthehet në mënyrë biologjike. Në 
këtë libër janë përfshirë dy burime, shumë 
të rëndësishme për përdorimin e biomasës 
në R. Maqedonisë, edhe atë:

 • biomasa nga mbeturinat nga 
bujqësia dhe

 • biomasa nga mbetjet e pyjeve dhe 
mbetjet nga industria e përpunimin 
të drurit.

2.1. MBETURINAT NGA 
BUJQËSIA
Bujqësia është degë shumë e përhapur 
dhe aktivitet shumë i rëndësishëm 
ekonomik në R. Maqedonisë. Ajo është 
burim i pashtershëm i produkteve 
apo prodhimeve të ndryshme, të cilat 
mundësojnë mbijetesën e llojit njerëzor. 

Me aktivitet në bujqësi çdo vit prodhohen 
sasi të mëdha të mbeturinave, të ndryshme 
sipas formës dhe dimensioneve, varësisht 
nga vendi ku ato krijohen. Mbeturinat apo 
mbetjet në bujqësi fitohen gjatë kultivimit 
të: bimëve drithërore (kashtë nga: gruri, 
elbi, tërshëra, thekni dhe të tjera.), misri 
(gjethi, trungu dhe koçani), orizi (kashta 

dhe lëvoret, të cilat përmbajnë mbi 25% 
nga masa e orizit); bimët kopshtare (të 
kopshtit) (grosha, bizelet, patatet, biberi, 
domatet, qepët, lakra, trangujt dhe të 
tjera); bimët industriale (panxhar sheqeri, 
kallamet e sheqerit, lule dielli, pambuku, 
duhani, afioni etj.); bimë për tagji apo 
ushqim të kafshëve (tërfil, jonxhë,  panxhar 
për ushqimin e kafshëve etj.); mbeturina 
nga krasitja apo prerja e pemëve (molla, 
kumbulla, dardha, qershia, pjeshka, vishnja, 
ara etj) dhe të mbjellat e vreshtave.

Mbetjet e biomasës nga bujqësia fitohen 
në formë të: kashtës nga drithërat; trungje 
apo degë nga krasitja prerja e mbjellave 
të pemëve dhe vreshtave; lëvore nga 
orizi, kokosi, kikirikët, afioni, luledielli etj.; 
masa në formë të fijeve nga përpunimi i 
pemëve dhe perimeve, panxhari sheqerit 
dhe kallamet e  sheqerit etj.

Praktika e tanishme e kombinateve dhe 
fermave bujqësore është që zakonisht 
këto mbeturina të mbulohen në tokë me 
lëvrimin e sipërfaqeve të lavrave, ose 
në mënyrë të digjen drejtë për së drejti, 
të lihet të shpërbëhen apo zbërthehen 
(kalben) vetë, ose të kulloten nga bagëtia. 
Megjithatë, është e mundshme që pjesa 
më e madhe e këtyre mbeturinave të 
ndahen dhe të përpunohen në: lëndë 
djegëse të forta, të lëngshme ose të gazta, 
me djegien e të cilave fitohet energji e 
nxehjes ose energji elektrike. 

Në këtë libër do të përpunohen teknologjitë 
dhe transformimi i mbeturinave bujqësore 
në lëndë djegëse të forta (briketa dhe 
fishekë).



8

Prodhim i briketave dhe peletave

Mbeturinat apo mbetjet nga bujqësia 
mund të jenë nga:

 • të korrat bujqësore,
 • të mbjellat bujqësore dhe
 • përpunimi i ushqimit. 

2.1.1. Lloje të mbetjeve të 
biomasës nga bujqësia

2.1.1.1. Mbetjet nga të  
KORRAT bujqësore

Mbetjet nga bujqësia fitohen nga kulturat 
industriale dhe ato të drithit. Kulturat 
drithërore (orizi, gruri, misri, elbi dhe të 
gjitha bimët tagji- ushqim të kafshëve) 
përdoren për të ushqyer njerëzit, për 
të ushqyer kafshët dhe për kënaqjen e 
nevojave të industrisë ushqimore. Nga 
kulturat industriale më së tepërmi janë të 
përfaqësuara: panxhar sheqeri, pambuku, 
luledielli etj. 

2.1.1.2. Mbeturina nga  
mbjellat bujqësore 

Nga të mbjellat e pemëve dhe atyre 
kopshtare, të cilat para së gjithash përdoren, 
për ushqyerjen e njerëzve dhe për kënaqjen 
e nevojave të industrisë ushqimore, vend 
të rëndësishëm kanë: hardhia e rrushit, 
kumbulla, dardha, vishnja, molla, arra, 
perimet etj. Degët nga hardhia e rrushit dhe 
nga drunjtë e frutave, gjethet, korja, farat, 
lëvoret etj. janë mbeturina apo mbetje të 
cilat mundet të përdoren për përfitimin e 
biomasës. 

Sezoni i krijimit të mbeturinave apo mbetjeve 
nga të mbjellat bujqësore dhe kopshtare 
varet, kryesisht, nga koha e pjekjes së 
frutave, nga lloji i mbjelljes bujqësore, nga 
pozita gjeografike dhe kushtet klimatike.

2.1.1.3. Mbeturinat nga 
industria ushqimore 

Me qëllim që të sigurohet ushqim 
cilësor për njerëzit gjatë tërë vitit, sasi e 
konsiderueshme e prodhimeve bujqësore 
përpunohen në industrinë e ushqimit. Me 
këtë rast një pjesë e prodhimeve bujqësore 
të përpunuara mbeten si mbeturina, të 
cilat zakonisht dërgohen në vende për 
hedhjen e mbeturinave apo plehrave-
deponi. Varësisht nga forma në të cilën 
paraqitet dhe varësisht nga rëndësia, kjo 
mbeturinë mundet të përdoret si lëndë 
për fitimin e bioenergjisë. 

Për fitimin e bioenergjisë nga industria 
ushqimore në R. Maqedonisë vend të 
rëndësishëm ka përpunimi i: bimëve 
kopshtare dhe industriale, frutat dhe 
rrushi.

2.1.2. Sasia e mbetjeve të 
biomasës SIPAS  njësisë 
sipërfaqe

2.1.2.1 Sasia e mbetjeve nga të 
mbjellat bujqësore

Varësisht nga rajoni, nga lloji i kulturës, nga 
lagështia etj., raporti i masës së fituar nga të 
korrat apo frytet (kokërr) dhe nga mbetjet e 
biomasës të kulturave të caktuara bujqësore 
është i ndryshëm. Tek disa lloje të kulturave 
bujqësore, sasia e mbetjeve të biomasës 
mundet të jetë më e madhe nga prodhimi 
(korra apo vjelja), çka shihet edhe nga tabela 
2.1.1 [7, 8]. Karakteristike për këto mbeturina 
është koncentrimi apo përqendrimi i vogël 
për njësinë sipërfaqe.

Në tabelën 2.1.2 është dhënë prodhimtaria e 
kashtës dhe mbeturinave tjera bujqësore në 
R. Maqedonisë.
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Për shkak se kashta  (kryesisht nga gruri, 
nga elbi dhe nga tërshëra) zakonisht 
përdoret si shtresë (apo material për të 
shtuar) në fermat për kafshët e mëdha, 
vetëm një pjesë e vogël e saj mund të 
përdoret për fitimin e energjisë. Numri 
mesatar i kafshëve të mëdha (viça deri në 
tre vjet, dema prej tre muaj deri në tre vjet, 
dema mbi tre vjet dhe dema për riprodhim 
apo shtim) mes viteve 2000-2004 ka 
qenë 248 185. Nëse kemi parasysh se 
nevoja për kashtë për një fyt gjatë vitit 
është prej 1 deri më 2 tonelata dhe nëse 

miratohet nevoja prej 1,5 t/fyt, atëherë 
sasia e kashtës e cila shpenzohet si shtresë 
(material për të shtuar në ferma apo stalla) 
gjatë një viti është 372 277 t/vit. Prodhimi 
tepricë vjetor i kashtës prej 531 226 t/vit, 
ose rreth 158 949 t/vit, mundet të përdoret 
për fitimin e energjisë. 

Kashta ka shumë dendësi të vogël për 
hapësirën që zen (rreth 16 kg/m3). Që të 
zvogëlohen shpenzimet për transportin dhe 
deponimin apo magazinimin e saj, ajo më së 
shpeshti lidhet në duaj. 

Lidhja në duaj e mbeturinave nga 
bimët drithërore që kanë lagështi mes  
(18-26)%, ka arsyeshmëri energjetike 
(është energjikisht e arsyeshme), për 
shkak se për atë operacion shpenzohet më 
pak energji në mënyrë të konsiderueshme 
nga vlera energjetike të cilën e përmbajnë 
vetë duajt e fituar. Sipas disa llogaritjeve, 
për duajt prej kashtës me masë prej 1 
tonelate shpenzohen 788 MJ (144 MJ 
për mbledhje, 450 MJ për lidhjen në duaj 
dhe 194 MJ për transport), ndërsa vlera 
energjetike e duajve të prodhuar është 13 
680 MJ. 

Grurë Thekër Elb Tërshërë Oriz Gjithsej
Sipërfaqe në ha 109 455 4 832 48 733 2 399 2 628 168 047
rendiment,  
t/ha

2,671 1,773 2,427 1,349 4,908

rendiment 
/kashtë

1,21 0,70 1,20 1,16 2,0

kashtë, t/ha 3,23 1,24 2,91 1,56 9,82
Drithë në ton. 292 354 8 567 118 275 3 236 12 898 435 331
Kashtë në ton. 353 749 5 997 141 930 3 754 25 796 531 226

Tabela 2.1.2. Prodhimtaria mesatare e kashtës dhe mbeturinave tjera bujqësore në  
R. Maqedonisë për periudhën 2000-2005 

Tabela 2.1.1. Raporti i kokrrës dhe 
mbeturinës biomasë në prodhimin 
bujqësore  (e shprehur në tonelatë) 

Kultura bujqësore Raporti
Grurë 1 : 1,2
Elb 1 : 1,2
Thekër 1 : 0,7
Misër 1 : 1,0
Oriz 1 : 2,0
Luledielli 1 : 2,5
sojë 1 : 2,0
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Duhet të përmendet se sasia e masës 
mbeturinë nga prerja e pemëve varet 
nga shumë faktorë, siç janë: distanca mes 
fidanëve, llofi i pemës, kushtet klimatike, 
kohëzgjatja e prerjes, lagështia e masës 
mbeturinë etj. Të dhënat të dhëna në 
tabelën 2.1.3 nuk i përkasin R. Maqedonisë. 
Vetëm për krahasim: për llojin mollës 
jonagold ( jona e artë), të mbjellë në 
Lisiçen e poshtme, autorët disponojnë me 
të dhanë se sasia e masës së thatë është 
1,29 kg/fryt (gati dyfish më pak nga se në 
tabelën 2.1.3), ose mes (700-800) kg/ha.

Në tabelën 2.1.4 është dhënë sasia e masës 
mbeturinë, në lloj të thuprave të vreshtës, 
gjatë prerjes së hardhisë së rrushit nga 
një fidan ose m2 sipërfaqe e mbjellë. Siç 
shihet nga tabela, distanca mes fidanëve 
të vreshtës ndikon në gufimin e vreshtës, 
gjegjësisht mbi sasinë e masës mbeturinë 
e cila fitohet me prerjen.

2.1.2.2. Sasia e mbeturinave 
nga mbjellat bujqësore

Sasia e mbetjeve të prera apo të krasitura 
të biomasës në pemishtet dhe në vreshtat 
varet nga vetitë biologjike, nga vjetërsia 
e mbjellës, nga masat agroteknike, nga 
mënyra e kultivimit etj. Ajo mundet 
të digjet drejtë për së drejti, ose të 
transformohet apo shndërrohet në lëndë 
djegëse (briketa, peletë dhe ngjajshëm).

Në Republikën e Maqedonisë ka tokë 
dhe kushte klimatike relativisht të mira 
për rritje më intensive të vreshtarisë dhe 
pemëtarisë. Më të përfaqësuara janë 
mbjellat kontinentale të pemëve (molla, 
dardha, pjeshka, kumbulla, vishnja etj.)

Në tabelën 2.1.3 është dhënë sasia e 
masës mbeturinë nga një trung gjatë 
prerjes apo krasitjes të llojeve të ndryshme 
të pemëve, varësisht nga distanca në të 
cilën janë mbjellur pemët.

Tabela 2.1.3. Mbeturinat gjatë prerjes të llojeve të ndryshme të mbjellave të pemëve 
varësisht nga distanca mes fidanëve.    

Lloji i pemës Distanca mes 
fidanëve

Mbeturinë, 
kg/fidanë t/ha Raporti

fryt/mbeturinë
Kumbulla 5 x 4 7,0
Molla    4 x 4,5 2,4 2,4 0,1
Dardha    4 x 4,5 4,2 2,0 0,1
Pjeshka 5 x 4 6,6 2,9 0,2
Kajsia 5 x 4 1,2
Vishnja 5 x 4 1,8
Qershia 5 x 4 4,0
Bademi 1,7 1,9
Lajthia 2,8 1,9
Hardhi rrushi 2,9 0,2-0,8
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që të kryhet transportim dhe magazimin më 
i lehtë. Dendësia e vendosjes të thuprave të 
prera të vreshtave me gjatësi prej (2-3) cm, 
gjatë lagështisë  prej  (35-38)%, është reth 
300 kg/m3. 

Thupra vreshte më së shpeshti lidhen në 
duj cilindrik me diametër mes (1,5-2) m dhe 
peshojnë rreth 0,51 t.

Në tabelën 2.1.5 është dhënë sasia e 
mbeturinave (në %) gjatë përpunimit të: 
bimëve industriale dhe kopshtare, pemë dhe 
rrush.

2.2. MBETJET E DRURIT NGA 
PRERJA E DRUNJËVE DHE 
PËRPUNIMI I DRURIT
Druri ka qenë dhe ende është lënda 
djegëse themelore dhe burim i energjisë 
në më tepër rajone në botë edhe në R. 
të Maqedonisë. Mbeturina e drurit më së 
shpeshti përdoret ose si lëndë djegëse 
ose si lëndë e parë në disa procese 
teknologjike në industri për përpunimin 
e drurit (shper-pllaka apo kompensatë, 
bujashka etj.).

Tabela 2.1.4. Sasia e masës mbeturinë 
të fituar gjatë prerjes së hardhisë së 
rrushit 

Distanca mes 
fidanëve

Masa mbetjeve ë në 
thupër vreshtë

m kg/fidanë kg/m2
2 x 2 2,780 0,690

1,5 x 1,5 1,735 0,767

1 x 1 0,977 0,976
0,75 x 0,75 0,805 1,403

БPa dallim nga të dhanat të dhëna në 
tabelën 2.1.4, mundet të vërtetohet se 
sasia mesatare e biomasës mbeturinë gjatë 
premjes së hardhisë së rrushit lëviz mes (4-
8) t/ha, por mundet të jetë edhe nën 3 t/ha 
(tabela 2.1.3).

Gjatë shfrytëzimit të thuprave të vreshtës për 
fitimin e energjisë, për shkak të dendësisë së 
vogël (gjatë lagështisë prej (35-38)% është 
rreth 180 kg/m3) zmadhohen shpenzimet 
për mbledhjen e mekanizuar. Për këtë, pas 
transferimit të tyre në rrugët komunikuese 
në vreshtat, kalohet në prerjen e gjatësive 
paraprakisht të caktuara, ose, dendësim 
(vandakim, lidhje në duaj ose briketim) që të 
zmadhohet dendësia e vendosjes, me qëllim 

Bimë kopshtare Bimë industriale Pemë dhe rrush

Lloj во % Lloj во % Lloj во %
Patate 9-12 Panxh.sheqeri 8-12 Molla 9- 11
Fasule 30-40 Duhan 8-10 Dardha 8-10
Lakër 15-25 Pambuk 4-6 Ftua 14-16
Domate 7-10 Luledielli 15-20 Kumbulla 20-30
Biber 8-12 Biber-indus. 8-10 Qershia 15-25
Hudhër, qepë 15-20 Afion 10-12 Vishnje 13-20
Shalqi 30-40 Kajsia 10-15

Pjeshka 10- 15
Arra 15-25
Rrush 4-6

Tabela 2.1.5. Sasia e biomasës mbeturinë gjatë përpunimit të:  Bimëve kopshtare dhe 
industriale, pemë dhe rrush
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Çdo vit prehet sasi jashtëzakonisht e 
madhe e drurit dhe përpunohet në dru 
teknik, bujashka ose celulozë. Në procesin 
e përpunimit fitohen sasi të mëdha 
të mbeturinës së drurit me forma dhe 
madhësi të ndryshme (kore, zdrukthoje, 
bujashka etj.). Një pjesë e kësaj mbeturine 
përdoret për fitimin e prodhimeve nga 
masa e drurit, por një pjesë mund të 
përdoret edhe si lëndë djegëse. 

Mbeturina e drurit fitohet në vende të 
prerjes dhe procese të përpunimit të 
drurit. Mbeturina e fituar nga procesi i 
prerjes së drurit, përgatitja dhe transporti 
përbëhet nga: korja, degët, bujashka, 
zdrukthojet, kërcuajt, rrënjët dhe gjethet 
nga drunjtë.

Në mbetjet e drurit në vendin e prerjes 
mundet të gjenden edhe: drunjë të djegur, 
drunjë të thatë dhe të thyer, drunjë të 
dëmtuar nga sëmundja dhe nga insekte, 
drunjë të dëmtuar nga vërshimet etj. Në 
këtë grup bëjnë pjesë edhe mbeturinat 
e drurit në ndërtimtari si dhe druri i cili 
gjendett në mbeturinat e forta komunale. 

Në grupin e dytë bëjnë pjesë mbeturinat 
të cilat fitohen gjatë punimit dhe 

përpunimit të drurit, siç janë: korja, 
bujashkat, zdrukthojat, copar e prera 
nga skajet e cungjeve dhe pjesëve që 
përpunohen, pluhuri i imët i drurit i fituar 
gjatë zumparimit të drurit etj.

2.2.1. Sasia e mbeturinave 
apo mbetjeve Të drurit 
nga prerja e pyjeve dhe 
pastrimi i sipërfaqeve 
Shpesh kryhet preje e planifikuar dhe rrallim 
i pyjeve dhe pastrim i sipërfaqeve (për 
fitimin e drurit për nxehje ose drurit teknik), 
prerja e drunjëve të djegur dhe drunjëve 
të sëmurë, pastrim për shkak të ndërtimit 
të rrugëve dhe rrallimit natyror. Gjatë 
këtyre operacioneve krijohet mbeturinë: 
trungje, degë, kore, rrënjë, bujashka, etj. 
Kjo mbeturinë apo këto mbetje kryesisht 
mbetet të papërdorura në vendin e prerjes 
në pyjet dhe janë rrezik i mundshëm për 
shfaqjen apo paraqitjen e zjarreve, burim 
i sëmundjeve ngjitëse, ndërsa e pengon 
edhe rigjenerimin e malit. Me mbledhjen 
dhe mënjanimin e tij nga vendi i krijimit 
eliminohen këto rreziqe. Mbeturina mund 
të përdoret edhe si lëndë të para për fitimin 
e lëndëve djegëse. 

Në fig. 2.2.1 është treguar raporti i masës 
(në %) në pjesë të ndryshme të një druri të 
pishës. Duhet të theksohet se raporti varet 
prej shumë faktorëve, siç janë: vjetërsia e 
drurit, vendi i rritjes (individualisht ose në 
bashkësi) etj. 

Sasia e mbeturinës së drurit në formë të 
degëve të thyera dhe të thata dhe drunjë 
varet nga lloji i pyllit, nga pozita gjeografike, 
nga karakteristikat e vendit, nga metoda e 
përgatitjes dhe faktorë tjerë. Në tabelën  
2.2.1 është dhënë pjesëmarrja mesatare e 
komponentëve të caktuara të cilat fitohen  
gjatë prerjes së drunjëve në masën e plotë 
të drurit, për gjetherënëse dhe drunjë halor. 
Sipas metodave të tanishme për llogaritje, 

Fig. 2.2.1. Raporti i masës 
(në %) nga një dru pishe  

Maja e drurit

Degët

Trungjet dhe korja 
(lëvorja)

Rrënjët

Cungu

Majat e degëve
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sasia e përgjithshme e mbeturinave 
zhvillohet mes (9-89) t masë e thatë/
ha, ose mesatarisht për 20 t/ha. Sipas 
Statistikave vjetore të R. Maqedonisë prej 
vitit 2002, në tabelën  2.2.2 është dhënë 
gjithsej bruto-masa (në m3 dhe në %) të 
drunjëve të prerë, sipas llojit dhe mbeturinës 
së drurit i cili fitohet gjatë prerjes së tyre, 
për periudhë prej pesë viteve (1997-2001).

Siç shihet nga tabela  2.2.2, masa më 
e madhe e drunjëve të premë në R. 
Maqedonisë përdoren si dru për ngrohje 
(75,6%), druri teknik është i përfaqësuar 
me 15%, ndërsa mbeturina e drurit me 
rreth 9%. Mbeturina e drurit gjatë prerjes 
sillet rreth (8,5-10,5)% ndërmjet periudhës 
të viteve 2002-2008.

2.2.2.Sasia e mbeturinës 
apo mbetjeve të drurit nga 
përpunimi i drurit
mbeturina e fituar nga përpunimi i drurit për-
bëhet, kryesisht, nga: bujashka, zdrukthi-
me, kore, cungje, copë të prera nga skajet e 

trungjeve dhe prodhimeve të drurit, pluhur 
i imët i drurit nga zumparimi i drurit etj. 
Mbeturina e fituar gjatë përpunimit të drurit 
në industri mundet të ndahet në:

 • mbeturinë primare nga: sharrimi dhe 
prodhimi i paneleve;

 • mbeturinë sekondare nga: 
zdrukthëtaria, mobilet, pjesët e drurit 
etj.

Mbeturina e fituar nga sharrimi i drurit 
fitohet gjatë sharrimit të cungjeve 
dhe punimit të: dërrasave, trarëve, 
llamperive (veshje druri), parketeve 
dhe përpunimi i prodhimeve të tjera të 
drurit. Sasia e kësaj mbeturine është 
e ndryshme nga industria në industri, 
por zakonisht varet nga: dimensionet, 
kualiteti dhe lloji i cungjeve, pajisja për 
punim, lloji i prodhimit final, kontrolli i 
kualitetit në fabrikën e dërrasave dhe 
sasisë të prodhimtarisë.

Pjesëmarrje në masën e përgjithshme të drurit Lloji i drurit në %
gjetherënëse halore

nxehje

Degë të holla 2 5
Degë 15 10
Cungje 15 5
Kore 8 10
kërcej 5 5

Gjithsej për nxehje 45 35
teknik
dru

Dërrasa 10 15
Cungje 30 40

Mbeturinë nga 15 10
gjithsej 100 100

Tabela 2.2.1. Pjesëmarrja e prodhimeve të caktuara të cilat fitohen gjatë prerjes së 
drurit, në marë të përgjithshme              
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lloji i drunjëve, ndërsa periudha e kultivimit 
nëpër plantazhe (deri në mbjelljen e 
ardhshme) mund të jetë më gjatë edhe 
se 20 vite. Përpos për fitimin e energjisë, 
mbjellat energjetike mundet të mbillen për 
shkak të mbrojtjes së truallit nga erozioni 
dhe nga larja e elementeve ushqyese. 

Një fermë moderne zakonisht prodhon një 
ose dy prodhime kryesore komerciale, siç 
janë: misri, soja, qumështi ose mishi. Për 
shkak se çmimet varen nga oferta dhe 
kërkesa e tregut, mbjellat bimore dhe 
mbjellat energjetike mundet të luajnë rol 
të rëndësishëm në mirëmbajtjen e bazës 
apo stabilitetit financiar të fermerëve. Në 
R. Maqedonisë me interes për fermerët 
mundet të jenë misri për kafshë dhe tërfili.

Rritja vjetore, gjegjësisht sasia e materies 
së thatë e cila mund të fitohet nga mbjellat 
bimore dhe mbjellat energjetike varet 
nga shumë faktorë:  lloji i bimës, kualiteti 
i truallit në të cilën kultivohet, renditja e 
mbjelljes, kushtet klimatike etj.  

Në tabelën 2.3.1 janë dhënë të informacione 
për rritjen vjetore të disa drunjëve dhe 
barit karakteristike që rritet shpejt, ndërsa 

Në tabelën 2.2.3 është dhënë struktura 
e mbeturinës së drurit të fituar gjatë 
prodhimit të materialit të drurit dhe 
shperpllakës, në industrinë për përpunim 
të drurit në Oregon, të SHBA-ve.

2.3.TË MBJELLAT DHE 
BIMËT ENERJGJETIKE (për 
prodhimin e energjisë)
Drunjtë që rriten shpejt, kaçubat dhe 
bari bëjnë pjesë në grupin e mbjellave 
dhe bimëve energjetike. Në fazë 
eksperimentale janë edhe plepi i zi, shelgu, 
bari që rritet shpejt etj.  

Mbjellat dhe bimët energjetike mundet 
të rriten në sipërfaqe bujqësore që nuk 
përdoret për fitimin e ushqimit, ushqimit 
për kafshë ose bimë me fije. Në krahasim 
me mbjellat bujqësore, (mbjellat) bimët 
energjetike kërkojnë më pak mirëmbajtje, 
plehërim dhe mbrojtje nga dëmtues 
të ndryshëm. Periudha e prerjes (i 
ashtuquajtur rotacion) tek mbjellat me 
drunjë lëviz mes (3-10) vjet, varësisht nga 

Fitimi i materialit të drurit Fitimi i shperpllakës

në  % në  %

Mbeturinë e ashpër druri 26,0 Përgatitje e cungjeve 4,4

Zdrugthje\tallash 13,4 Zemra e drurit 4,8

Bujashka 9,7 Shtresë e epërme e patharë 24,1

Gjithsej mbetje  druri 49,1 Pluhur i thatë i drurit 8,5

Korja si mbetje 11,5 Pluhur i imët i drurit 2,1

Material druri 39,4 Gjithsej mbetje druri 43,9

Gjithsej 100 Korja si mbetje 11,5

Shperpllakë 44,6

gjithsej 100

Tabela 2.3.1. Sasia mesatare (rritja vjetore) biomasa nga mbjellat dhe mbjella bimore 
energjetike 
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në foton. 2.3.1 është treguar një mbjellë e 
shelegëve (dru shelgu). 

Barërat shumëvjeçare kultivohen si 
sana, me atë dallim që nuk përdoren për 
ushqyerjen e kafshëve, por për fitimin e 
energjisë. Mbjellat e barit, të cilat mund 
të jenë njëvjeçare apo shumëvjeçare, 
për shkak se kultivohen si edhe mbjellat 
e ushqimit për kafshë-tagji, mundet 
të kultivohen nga fermerët me njohuri 
plotësuese minimale. Rendimenti i 
biomasës nga ato mundet të jetë edhe 
deri në 15 tonelatë materie të thatë për një 
hektar në vit.

2.4. POTENCIALET 
ENERGJETIKE TË 
MBETURINËS TË BIOMASËS 
NGA BUJQËSIA DHE NGA 
MBETURINAT APO MBETJET 
E DRURIT 
Biomasa përbëhet nga tre elemente 
themelore: dyoksidi i karbonit, oksigjeni 
dhe hidrogjeni - të cilat janë prezent në 
tre forma mikroskopike polimerike, edhe 
atë: celulozë (C6H10O5), e cila përbën 
(40-60)% nga masa e thatë; hemicelulozë 
(C5H8O4), me rreth (20-40)% nga masa 
e thatë; lignin (C9H10O3(CH3O), me (10-

25)% nga masa e thatë.

Që të përcaktohet potenciali energjetik i 
mbeturinës biomasë nga bujqësia, është 
e nevojshme të definohet fuqia e nxehjes 
të secili lloj veçmas. 

Me energji të nxehjes apo ngrohjes 
nënkuptohet sasia e nxehtësisë e cila 
lirohet gjatë djegies së tërësishme të 
njësisë masë, ose të volumit lëndës 
djegëse. Dallohet fuqia e lartë dhe e ulët 
e nxehjes apo ngrohjes. Tek fuqia e lartë e 
nxehjes, uji tek prodhimet e djegies është 
në formë të lëngshme, ndërsa tek fuqia e 
ulët e nxehjes uji është në gjendje gazi. 

Fuqia e nxehjes llogaritet në gjendje 
pune sipas rrugës llogaritëse apo 
eksperimentale. Për lëndë djegëse të 
forta dhe lëngshme llogaritet me thyesat:

 

Djegia e drejtë për drejtë është zgjidhje 
me të cilën zvogëlohet sasia e mbeturinës 
së fortë e cila duhet të vendoset në 
deponi, por jo çdoherë është mënyra ma e 
mirë për fitimin e energjisë nga biomasa, 
posaçërisht nëse kihet parasysh mbrojtja 
e mjedisit. Nxehtësia e fituar nga djegia 
e drejtë për drejtë e biomasës mundet 
të përdoret për fitimin avullit për nevoja 
teknologjike, për nxehje qendrore ose për 
prodhimin e energjisë elektrike.  

Fg. 2.3.1. Mbjellë e shelgave që 
rriten shpejt
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themelore (analizë elementare: dyoksid 
karboni, azoti, sulfuri dhe hiri) të mbeturi-
nës biomasë nga bimët drithërore me 
lagështi <10%; në tabelën 2.4.2 – nga 
bimët industriale; në tabelën 2.4.3 – për 
pjesë të pambukut dhe në tabelën 2.4.4 – 
nga përpunimi i pemëve.  

2.4.1. Potenciali energjetik 
i mbeturinave apo 
mbetjeve nga bujqësia
Mundësia për fitimin e biomasës nga 
mbjellat bimore bujqësore (bimët drithërore 
dhe industriale) varet nga: përmbajtja, sasia 
e cila mund të mblidhet për njësi sipërfaqes 
të mbjellur, sezoni i mbledhjes së frytit, si 
dhe nga vendi i kultivimit.

Në tabelën 2.4.1 janë dhënë fuqia e nxe-
hjes (e lartë dhe e ulët) dhe karakteristikat 

Tabela 2.4.2. Karakteristika themelore të mbeturinës biomasë nga bimët industriale  

Lloji i bimës Hg Hd Cfix hi N S
kJ/kg kJ/kg % % % %

Panxhar sheqeri 17 350 16 346 44,80 4,10 0,38 0,01
Gjethe nga duhani 15 000 42,60 17,20 0,50
Trungje nga duhani 17 700 49,30 2,40 0,50
Kallamë sheq. e imët 18 234 16 995 45,90 3,80 1,73
Kallamë sheq.kineze 17 809 16 659 48,00 5,90 1,69 0,09
Trungje pambuku 16 400
Trungje luledielli 17 600

Tabela 2.4.1. Karakteristika themelore të mbeturinës biomasë nga bimët drithërore   

Lloji i bimës Hg Hd Cfix hi N S
kJ/kg kJ/kg % % % %

Kashtë misri 18 474 17 271 46,91 3,99 0,56 0,04
misër (trungje) 17 690 16 509 44,60 8,50 0,41 0,05
misër (thelb) 17 695 16 500 47,79 1,20 0,44 0,01
Trungje orizi 19 758 38,30 21,0 0,83 0,06
Lëvore nga orizi 15 605 39,00 22,70 0,50 0,20
Kashtë nga orizi 15 593 39,20 11,80 1,27 0,10
Trungje nga fasulja 17 460 16 240 43,00 5,90 0,83 0,01
Kashtë nga gruri 15 756 10,90
Bar i thatë 13 400
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Mbeturinat nga industria ushqimore 
të fituara nga përpunimi i prodhimeve 
bujqësore karakterizohen me përmbajtje 
relativisht të ulët të lagështisë (10-30)%. 
Për këtë shkak, ata janë më të përshtatshme 
për djegie direkte dhe gazifikim se sa për 
fermentim anaerobik (lëvore nga domate 
dhe pemë mbeturinë).

Tabela 2.4.3. Vlera energjetike të pjesëve të caktuara të pambukt industrial 

Pambuk industrial rrënjë trung skaje degë gjethe gjemba 
Hd kJ/kg 17 707 17 732 16 395 17 375 16 060 17 140

Tabela 2.4.4. Karakteristika themelore të mbetjes të biomasës nga përpunimi i 
pemëve    

Lloji i bimës Hg Hd Cfix hi N S

kJ/kg kJ/kg % % % %

Lëvore nga hurmat 18 748 17 559 46,50 6,20 0,71 0,03
Lëvore nga kikiriku 19 850 18 619 48,60 5,70 0,58
Lëvore nga arra 20 180 19 020 21,16 0,56
Fara nga kumbulla 23 980 22 080 49,73 0,50 0,32
Fara nga pjeshka 20 820 19 620 53,00 1,03 0,32

Tabela 2.4.5. Karakteritika bazike të biomasës mbeturinë nga mbjellat pemore 
dhe hardhisë së rrushit

Lloji i bimës Hg Hd Cfix Hi N S
kJ/kg kJ/kg % % % %

Gjethe nga arra 15 580 7,60
Trungje nga arra 15 744 3,60
Gjethe nga kumbulla 15 141 6,80
Degë nga vreshta 17 730 3,1

Në tabelën 2.4.5 janë dhënë fuqia e nxehjes 
(e lartë dhe e poshtme) dhe karakteristikat 
themelore (analiza themelore: dyoksid 
karbon, azot, sulfur dhe hi) të mbeturinave 
nga prerja e mbjellave të pemëve, me 
lagështi <10%.
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2.4.2. Potenciali energjetik 
i mbetjeve të drurit
Druri mbeturinë fitohet me: prerjen e pyjeve 
dhe pastrimin e sipërfaqeve nga: mbjellat 
bujqësore dhe energjetike, industria dhe 
mbeturinave komunale. Analiza themelore 
kryesore e mbetjeve të drurit është 
relativisht konstante, për shkak se druri 
është i përbërë, kryesisht, nga celuloza 
me elemente bazike: dyoksidi karbonit, 
hidrogjeni, oksigjeni, azoti dhe hiri. 

Përmbajtja e lagështisë në drurin mbeturinë 
ndryshon nëpërmasa të konsiderueshme 
dhe varet jo vetëm nga sasia e lagështisë 
së lidhur në drurin por edhe nga stina e vitit 
dhe nga gjerësia gjeografike. Përmbajtja 
e lagështisë varet, gjithashtu, edhe nga 
mënyra e ruajtjes dhe transportimit të drurit. 

Sipas rregullës, përmbajtja e lagështisë të 
drurit të prerë të freskët është rreth 50%.

Përmbajtja e materieve jo-djegëse në 
drurin shpesh zmadhohet si rezultat i tokës 
dhe zallit të ngjitur në koren gjatë prerjes, 
tërheqjes dhe përgatitjes së drurit në pyje. 
Përmbajtja e hirit në koren e drurit të butë 
mundet të zhvillohet mes 0,6% për pishën 
(vidhën-bot.), deri 2,5% për dëllinjës. Korja 
nga drurit të fortë përmban hi në kufijtë 
përmes 1,5% për mështekën, deri 10,7% 
për dushkun e bardhë.

Në tabelën 2.4.6 është dhënë përmbajtja 
elementare, fuqia e lartë dhe e ulët e 
llojeve të ndryshme të drunjëve të thatë. 
Tek disa lloje, siç janë bredhi, disa lloje të 
drunjëve halorë, pisha dhe druri pambukut, 
fuqia e nxehjes e kores është më e madhe 
për shkak të përmbajtjes më të madhe të 
rrëshirës.

Tabela 2.4.6. Përmbajtje elementare dhe fuqi e nxemjes të disa llojeve drunj të thatë    

Lloj i drurit
% nga masa Fuqi nx., kJ/kg

C H2 S O2 N2 hi Hg Hd
Drunj të butë
Qedër 48,80 6,37 - 44,46 - 0,37 19 530 18 088
Selvi 54,98 6,54 - 38,08 - 0,40 22 948 21 678
Bredh 52,30 6,30 - 40,50 0,1 0,80 21 041 19 618
Dru halorë 50,40 5,80 0,1 41,40 0,1 2,20 20 041 18 730
pishë, me rrëshinë 59,00 7,19 - 32,68 - 1,13 26 312 24 691
Pishë e bardhë, me 
rrëshinë 

52,55 6,08 - 41,25 - 0,12 20 692 19 316

Pishë e zezë, me 
rrëshinë 

52,60 7,02 - 40,07 - 1,31 22 343 20 755

Dru i kuq 53,50 5,90 - 40,30 0,1 0,20 20 553 19 218
Drunj të fortë
Freshen i bardhë 49,73 6,93 - 43,04 - 0,30 20 739 19 172
Ah 51,64 6,26 - 41,45 - 0,65 20 367 18 951
Mështekën, i bardhë 49,77 6,49 - 43,45 - 0,29 20 111 18 644
Vidh 50,35 6,57 - 42,34 - 0,74 20 483 18 998
Hikori 49,67 6,49 - 43,11 - 0,73 20 157 18 690
Krekcë 50,64 6,02 - 41,74 0,25 1,35 19 948 18 588
Dushk i zi 48,78 6,09 - 44,98 - 0,15 19 018 17 460
Dushk i bardhë 49,49 6,62 - 43,74 - 0,15 20 204 18 686
Dushk i bardhë 50,44 6,59 - 42,73 - 0,24 20 483 18 993
Plep 51,64 6,26 - 41,45 - 0,65 20 739 19 323
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Shitja e drurit si lëndë djegëse më së 
shpeshti kryhet në njësi në volume, dhe jo 
sipas masës. Në tabelën 2.4.7 është dhënë 
fuqia e nxehjes të disa llojeve të drurit për 
njësi volum të drurit të thatë. Për krahasim 
është dhënë fuqia e nxehjes edhe për njësi 
masë.

Sipas përmbajtjes së lagështisë, druri 
mundet  të ndahet në:

 • dru i gjallë, pa kufizim të përqindjes së 
lagështisë;

 • dru gjysmë i thatë, me më së shumti 
55% lagështi;

 • dru i thatë, me më së shumti 20% 
lagështi, dhe

 • dru i thatë, me më së shumti 15% 
lagështi.

Përmbajtja e ujit është karakteristikë e 
rëndësishme e mbetjeve të drurit kur 
ajo përdoret si lëndë djegëse. Nxehja 
e nevojshme për të avulluar uji merret 
nga nxehtësia gjatë djegies së drurit, me 

Tabela 2.4.7. Krahasim të dendësisë dhe fuqisë së nxehjes në njësi volum të disa 
llojeve të drunjve të thatë (lagështi <20%)                         

Lloji i drurit (i thatë) dendësi Fuqi e ulët e nxehjes, Hd zavendësim
lit. naf./m3kg/m3 kJ/kg MJ/ m3 kWh/ m3

Bredh 318,0 15 840 5 037,0 1 400,0 140
Verr 365,0 14 760 5 387,4 1 500,0 150
Mështekën 441,0 15 480 6 826,7 1 900,0 190
Çishë 386,0 15 840 6 114,2 1 700,0 170
Bli 357,0 15 120 5 397,8 1 500,0 150
Dëllinjë 333,0 16 200 5 394,6 1 500,0 150
Shelg 341,0 14 760 5 033,2 1 400,0 140
Vidh 463,0 14 760 6 833,9 1 900,0 190
Plep 293,0 14 760 4 324,7 1 200,0 120
Gështenjë 476,0 15 120 7 197,2 2 000,0 200
Krekcë 463,0 14 760 6 883,9 1 900,0 190
Frashën 512,0 14 760 7 557,1 2 100,0 210
Qershi 439,0 15 480 6 795,7 1 800,0 180
Dushk 580,0 15 120 11 175,3 2 436,0 243
Ah 525,0 14 400 9 427,5 2 100,0 210

Tabela 2.4.8. Varësi mes përmbajtjes së 
ujit dhe fuqisë së nxehjes të mbeturinës 
së fituar nga korja

Lagështi 
në %

Fuqi e nxehjes, 
kJ/kg

kg ujë/kg 
masë e 
thatë

0 20 344 0,00
20 16 725 0,25
40 12 206 0,67
50 10 172 1,00
60 8 138 1,50
70 6 103 2,30
80 4 069 4,00
90 2 034 9,00

çka edhe i zvogëlohet fuqia e nxehjes. 
Fuqia e nxehjes mundet të ketë dallime 
të rëndësishme varësisht nga lagështia 
e drurit. Në tabelën 2.4.8 është dhënë 
varësia mes përmbajtjes së ujit dhe fuqisë 
së nxehjes të mbeturinës së fituar nga korja 
e drurit.
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3. PAISJET PËR MBLEDHJEN, TRANSPORT DHE 
DEPONIMIN APO RUAJTJEN E MBETURINËS TË BIOMASËS

ose për sipërfaqe më të vogla me kosë 
dore. Kosat për paketim për bimët e barit 
(fig. 3.1.1), përpos procesit të kositjes, 
njëkohësisht kryejnë edhe paketim të 
barit të kositur.

Fig. 3.1.1. Kosë paketuese për bimë bari

Fig. 3.1.2. Paketuese lëvizëse për  
bimë bari

Për shfrytëzimin e mbeturinës të biomasës 
si burim të energjisë është e nevojshme 
që ajo të mblidhet, të transportohet dhe 
paraprakisht të deponohet deri te reparti 
për përpunimin e saj në briketa dhe peleta. 
Duke e pasur parasysh se dendësia e 
mbeturinës së biomasës, posaçërisht nga 
mbjellat bimore bujqësore, është e vogël, 
ajo duhet të ngjeshet (në formë të topit, 
dhe duajve etj.) para se të transportohet 
deri te reparti për briketim dhe peletim.

3.1. PASJISJET PËR 
MBLEDHJE, TRANSPORT 
DHE MAGAZINIM TË 
MBETURINËS SË BIOMASËS 
NGA BUJQËSIA 
Mbjella bimore bujqësore (bimë 
drithërore) koren dhe kryhen njëkohësisht 
me kombajnë modern. Kashta e cila 
mbetet pas kryerjes së paketimit në 
formë topi me traktorë me mekanizim 
përcjellës.

3.1.1. Paisje për korrje dhe 
bërjen e dengjeve të kashtës 
dhe bimëve drithërore dhe 
industriale.

Në tabelën 2.1.3 dhe në fig. 5.3.2 dhe fig. 
5.3.3 janë dhënë dimensionet dhe forma e 
kashtës së paketuar të bimëve drithërore 
bujqësore. 

Përpos bimëve drithërore bujqësore, 
dhe bimëve të barit energjetike kositen 
me traktorë me mekanizma shoqërues, 
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Kombajnat apo paketueset e lëvizshme janë 
të dedikuara vetëm për paketim të bimëve 
barishtore të kositura në dengje. Ato kanë 
helikë (propeler) vetanak - bosht në formë 
të kërmillit për mbledhjen e barit të kositur 
dhe paketimin e tij në dengje.

Për ngjeshjen e degëve (kallamit, thuprave 
të vreshtës etj.), gjegjësisht për lidhjen 
në formë të duajve përdoren makina 
lëvizëse për lidhje (fig. 3.1.3). Të lidhurit e 
bimëve barishtore mundet të jetë edhe në 
formë duajve cilindrik. Për korrjen e misrit 
përdoren kombajne lëvizëse me kokë 
speciale (fig. 3.1.6).

Bari i thatë dhe kashta kanë vëllim të 
madh, ndërsa masë të vogël. Bari i thatë 
në formë natyrore (rifus- të pa paketuar) 
ka (50-70) kg/m3, ndërsa kashta ka (35-
50) kg/m3. Në gjendje të këtillë bari i 
thatë nuk mundet të transportohet dhe 
ruhet në depo apo magazë, dhe për këtë 
është e nevojshme të shtypet dhe ngjishet 
(në formë të dengjeve). Me shtypjen 
zmadhohet masa e vëllimit të barit të 
thatë në 250 kg/m3. Masa mesatare e 
vëllimit të barit të thatë të paketuar në 
dengje lëviz mes (160-200) kg/m3. Bari 
i thatë në dengje ruhet më mirë për shkak 
se është më pak i ekspozuar në prishje 
dhe kalbje. 

Presat me një lëvizje kryejnë disa 
operacione: ngritje e barit të thatë, shtypje 
dhe ngarkim të paketave në rimorkio, ose 
pakot lihen në radhë në fushë.  

Presat për bari të thatë dhe kashtë 
mundet të jenë: të stacionuara dhe të 
lëvizshme. Presat stacionare veç më nuk 
përdoren. Për përdorimin e tyre duhet të 

Fig. 3.1.5. paketim të bimëve të barit në 
formë cilindrike 

Fig. 3.1.3. Makinë e lëvizshme për 
lidhjen në duaj të bimëve të barit në 

formë të trungjeve

Fig. 3.1.4. Trungje të lidhur nga bimët e 
barit në duaj\dengje 

Fig. 3.1.6. Makinë e kombinuar me kokë 
për korrjen e misrit 
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sigurohet makinë lëvizëse (motor) dhe më 
tepër punëtorë që duhet të punojnë në atë. 
Sot në praktikën e gjerë përdoren presa 
tërheqëse të lëvizura me traktor (fig. 3.1.5).

Sipas formës së paketimit që e formojnë, 
presat ndahen në:

 •  pick-up presa për mbledhje 
apo marrje, të cilat formojnë 
dengje në formë të drejtkëndëshit 
paralelepiped;

 • presat e mëdha për krijimin e 
dengjeve, të cilat formojnë denje 
në formë të paralelogramit masa 
individuale e të cilave është prej 
(450-700) kg (tabela 3.1.1);

 • presat e dengjeve të rrumbullakëta 
(rrotuese), të cilat formojnë denje 
apo vandaqe me formë cilindrike, 
dhe

 • presa speciale për formimin e 
mullarëve me masë prej 1,4 deri më 
6 tonelatë.

Sipas formës dhe shkallës së ngjeshjes së 
dengjeve, presat ndahen në:

а)  presa me presion të ulët (formohen 
dengje apo vandaqe me dendësi 
prej (50-100) kg/m3);

b)  presa me presion të mesëm 
(formohen denje apo vandaqe me 
dendësi prej (100-175) kg/m3), dhe

c)  presa me presion të lartë formohen 
dengje apo vandaqe me dendësi me 
dendësi prej (175-260) kg/m3).

Presat për dengje të mëdha katrore (në 
formë të paralelepipedit) janë të prodhimit 
më të ri. Në botë janë të njohur me emrin 
Big baler, të cilët paraqesin teknologji më 
të re në përgatitjen e kashtës. Numri i 
prodhuesve të këtyre makinave prej vitit 
në vit vazhdimisht rritet, për shkak se këto 
presa në krahasim me sistemet tjera për 
përgatitjen e kashtës kanë përparësi të 
shumta të cilat janë konfirmuar edhe në 
praktikë. 

Dengjet të cilat i formojnë këto presa janë 
me gjerësi prej 1.20 m, me lartësi prej 1.30 
m dhe me gjatësi prej (1,2-2,4) m. Janë 
të përshtatshme për krijimin e dengjeve 
të kashtës së thatë me lagështi prej 18%. 
Masa e dengjeve, varësisht nga gjatësia 
dhe karakteri i materialit, lëviz prej (500-
1 200) kg. Dengjet e këtilla kanë dendësi 
më të madhe (250-300) kg/m3, çka është 
shumë e përshtatshme për transportin e 
tyre dhe për magazinimin apo ruajtjen e 
tyre. 

Në tabelën 3.1.1 janë dhënë informacionet 
apo të dhënat themelore për format e 
caktuara dhe dimensionet e dengjeve të 
kashtës, edhe atë: masa e dengut apo 
vandakut në kg, dendësia e shtresës në kg/
m3 dhe shpenzimet në $/t – për paketimin 
e tyre në dengje dhe për transportin e tyre 
deri 100 km (për kushte në SHBA-të). 

Tabela 3.1.1. Të dhëna themelore për 
format e ndryshme të dengjeve apo 
vandaqeve nga kashta 

Lloj vandaku/
Dengu

masë
Dendësia 
e 
shtresës

shpenzime

kg kg/m3 $/t
Deng në formë 
drejtkëndëshi; 
41 x 58 x  
170 cm

50-68 160-224 16,5-24,0

Deng në formë 
drejtkëndëshi; 
1,2 x 1,2 x 2,4 
m

600-700 180-220 15-18,7

Debg në formë 
cilindrike;  
∅2,1 x 1,8 m

900-1150 160-210 15-20

Roto-vandaqet (paketuesit rrotullues të 
dengjeve), si dhe presat klasike, punojnë 
në lëvizje. Këto presa kanë pik-ap pajisje 
(pajisje për mbledhje dhe marrje) me 
ndihmën e së cilës ngrihet kashta nga 
toka. Roto-vandaqet formojnë dengje 
apo vandaqe me dimensione të mëdha. 
Diametri i dengjeve cilindrike sillet mes 
(0,6x1,8) m, ndërsa masa mes (350-700) 
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kg; produktiviteti zhvillohet mes (6-10) 
t/h, ndërsa traktori i cili përdoret për 
tërheqje duhet të kenë fuqi (25-35) kW.

Në fig. 3.1.7 dhe në fig. 3.1.8 janë paraqitur 
denje në forma të drejtkëndëshit dhe 
rrethit nga kashta nga bimët drithërore. 

Dendjet me diametër prej 1 m dhe gjatësi 
prej 1 m janë të lehtë për mbledhjen dhe 
drejtimin, por nuk janë të përshtatshmenë 
raport të vrimës hyrëse të më tepër 
makinave për prerjen e tyre. 

3.1.2. Paisje për premje 
apo Krasitje, mbledhje 
dhe Paketim në dengje të 
mbeturinave të mbjellave 
pemore dhe hardhisë së 
rrushit
Procesi i prerjes apo krasitjes dhe mbledhjes 
të mbetjeve nga prerja e thuprave të 
pemëve dhe vreshtës përbëhet nga fazat 
vijuese:

• prerja e thuprave të vreshtës;
• lidhja e tyre në denje cilindrike, dhe
• transport dhe deponimi apo ruajtja 

e dengjeve.

ЗPër prerje apo krasitje të mekanizuar 
të mbjellave të pemëve me trungje dhe 
degë të larta përdoren prerës special 
automatik. Sipas konstruksionit janë të 
ngjashëm me makinat për krasitje të 
gjelbër verore, me atë dallim që pompa 
hidraulike krijon presion më të madh. 
Aparati për prerje është i punuar nga 
materiali më i fortë, më së shpeshti nga 
çeliku special.  

Makina për krasitje apo prerje automatike 
në veprim lëviz me shpejtësi prej 4,7 
km/h dhe ka produktivitet prej 0,57 ha/h. 
Zëvendëson rreth 50 punëtorë, ndërsa 
shpenzimet në raport me prerjen e dorës 
për hektarë janë dy deri në tre herë më 
të vogla.  

Për prerje gjysmë të mekanizuar 
përdoren gërshërë automatike dhe 
shara automatike. Gërshërët lëvizin në 
mënyrë elektrike, ose me motor SВS. 
Burimi i energjisë tek gërshërët elektrike 
është nga akumulatori i vendosur në 
çantë të posaçme, me kapacitet prej 4,5 
A/h. Akumulatori mbushet me drejtues 
nga rrjeti elektrik i qytetit me tension 
prej 220 V. Gërshërët janë me masë prej  
700  g, ndërsa e tërë pajisja ka masë prej  
3,5 kg. Suksesshëm mundet të përdoren 
për krasitjen e mbjellave të vreshtave 

Fg. 3.1.8. Mbetje nga misri i bere ne 
dendjer ne formë të rethit 

Fig. 3.1.7. Kashtë e mbledhur në dengje 
në formë drejtkëndëshi 
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dhe të pemëve me sipërfaqe prej 2 hа. 
Kryejnë prerje të degëve me trashësi prej  
2,2 cm.

Gërshërët të cilat futen në lëvizje me motorin 
SВS përdoren për krasitjen apo prerjen të 
mbjellave më të mëdha të pemëve dhe 
vreshtave. Futen në veprim apo lëvizje me 
ajër në presion (në mënyrë pneumatike) 
ose nën presion të vajit (mënyrë hidraulike). 
Tek gërshërët pneumatike presioni (6-8) 
bar krijohet nga kompresori, ndërsa tek 
hidrauliket me pompë hidraulike me presion 
të barabartë sikurse tek ato pneumatike. 
Kapaciteti është i ndryshëm dhe varet, 
para së gjithash nga ajo se sa shtojca apo 
priza ka (sa gërshërë). Më së shpeshti në 
përdorim hasen (4-10) gërshërë, ndërsa 
gjatë punës mundet të shtohen edhe më 
tepër. Shtojcat tjera bllokohen. Përdoren 
për prerje të mbjellave të pemëve dhe 
vreshtave me sipërfaqe deri 30 hа. Motori 
lëvizet me dorë, ndërsa gjatësia e zorrës 
është deri 5 m.

Gërshërët të cilat futen në veprim apo 
lëvizje nga traktori kanë zbatim masiv për 
mbjella më të mëdha të plantazheve me 
sipërfaqe më të mëdha se 30 hа. Traktori 
duhet të ketë fuqi mes (25-30) kW.

Për prerje të kulturave shumë të larta 
përdoren shtylla teleskopike të cilat kryejnë 
ngritjen e punëtorit deri në lartësi deri 10 m. 
Ato mundet të kryejnë krasitje apo prerje 
me gërshërë të thjeshta apo automatike. 
Mundet të gjejnë zbatim edhe për prerje të 
arrave. 

Prerja me shara dore mundet ta lehtësoj 
krasitjen apo prerjen me gërshërë 
automatike. Sharat e dorës shërbejnë për 
prerjen e degëve më të trasha se  7 cm. 
Zbatim më të madh kanë në mbjellat e 
vjetruara të pemëve ku ka shfaqje apo 
paraqitje të tharjes së pjesshme të degëve. 
Motori është me fuqi prej 1 kW, dhe ka 
rezervuar për përzierjen e lëndëve djegëse 
(karburantit) dhe vajit prej 0,4 l, ndërsa 
masa e përgjithshme lëviz diku rreth 5 kg.

Largimi apo zhvendosja e degëve të prera 
me traktor nga sipërfaqet të cilat krasiten 
është zgjidhje e cila përdoret shpesh. Me 
lëvizjen e traktorit në distancën ndërmjet 
radhëve kryhet kapja e degëve dhe 
tërheqja e tyre deri te shtegu apo rrugica, 
ku vendosen në grumbull. 

Ky proces i punës tek ne kryhet në fillimin 
e krasitjes apo prerjes, ndërsa intensitet 
më të madh ka në shkurt dhe mars. Që të 
kryhet më shpejt dhe më lehtë tërheqja, 
degët e krasitura nga të dyja radhët lihen 
apo vendosen në mes të njërës nga radhët. 

Agregati në këtë proces të punës punon me 
shpejtësi ndërmjet (6,2-7) km/h, ndërsa 
produktiviteti është rreth 0,7 ha/h. Në një 
hektar shpenzohen mesatarisht 3,8 litra 
naftë ose 160 МЈ energji. Pas tërheqjes 
së degëve nga radhët e shtigjeve apo 
rrugicave, pason tërheqja e tyre nga parcela 
me makinën apo agregatin e njëjtë. 

Sot në vendet e zhvilluara në mënyrë 
masive përdoret prerja e thuprave në vet 
distancën apo largësinë ndërmjet radhëve 
(të pemëve apo vreshtave të mbjella), e 
cila kryhet me makina të ndërtuara apo 
prodhuara posaçërisht për këtë qëllim të 
cilat prodhohen në më tepër variante. 

Pas prerjes apo krasitjes të thuprave të 
vreshtave, kryhet grumbullimi i tyre në 
dengje. Makinat për bërjen e dengjeve 
kryejnë edhe mbledhje të thuprave të 
vreshtave. Janë të përbëra nga pajisje për 
mbledhjen e thuprave dhe një dhomëz në 
të cilën kryhet formimi i dengut  (vandakut) 
dhe lidhja e tij. Ato lidhen për traktor me 
fuqi tërheqëse prej (25-30) kW, ndërsa 
forca lëvizëse është përmes boshtit me 
kardan (helikë) të traktorit. 

Dengjet e formuara kanë formë cilindrike 
me gjatësi prej rreth 50 cm dhe diametër 
prej 25 cm. Lidhen me pe disa herë dhe 
ngjishen mirë. Gjatë lëvizjes së makinës, 
dengjet radhiten pas saj ose, në kosh 
të posaçëm, ndërsa shkarkimi është në 
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fundet e rendeve apo radhëve. Para se të 
mblidhen, disa ditë lihen në parcelë që të 
thahen derisa tu mos zvogëlohet lagështia 
deri më 17%.

3.2. PAISJE PËR MBLEDHJE, 
NGJESHJE DHE LIDHJE, 
TRANSPORT DHE DEPONIM 
TË MBETJEVE TË DRURIT NGA 
PRERJA E PYJEVE
Në procesin e rrallimit të pyjeve prehen 
drunjë me qëllim të zvogëlimit të dendësisë 
dhe të fitohet rregullimi i nevojshëm i 
pyjeve. Vetë procesi kryhet në tre procedura, 
edhe atë: rrëzimi (prerja) i drunjëve, prerja 
(copëtimi) e drunjëve  në gjatësi të caktuar 
dhe largimi, gjegjësisht bartja e drunjëve të 
prerë në vendet e caktuara për përpunim 
të mëtutjeshëm, ose transport deri te 
harxhuesi.

3.2.1. Prerja e drurit

Prerja e drunjëve në pyjet më së shpeshti 
kryhet me shara dore motorike (fig. 3.2.1), 
ose mekanikisht (fig. 3.2.2). Drunjtë me 
diametër të vogël më së shpeshti priten 
me sharë dore motorike. Për sasi të vogla 
përdoret sëpatë. Kur drunjtë duhet të 
priten sasi të mëdha, përdoren prerjet e 
mekanizuara, për shkak se ato është disa 

herë më produktive, por është shumë më e 
shtrenjtë nga prerja me dorë.  

Druprerësit me sharë dore motorike kanë 
produktivitet rreth 5m3 në ditë.

Prerja e pyjeve mundet të jetë: prerje e të 
gjitha drunjëve nga sipërfaqja e paraparë 
për prerje (e ashtuquajtura prerje e 
tërësishme), ose  prerje vetëm të drunjëve 
të caktuar (e ashtuquajtura prerje radhësh). 
Mbetjet të cilat fitohen nga prerja e të gjitha 
drunjtëve (e tërësishme) nga një sipërfaqe 
janë për (20-35)% më tepër në raport nga 
mbetjet nga prerja individuale të drunjëve. 

Zbatimi i tej mase i prerjes së mekanizuar 
dhe mekanizimit tjtër të rëndë në pyje, 
shkakton  rrasje apo ngjeshje të sipërfaqes 
së tokës, çka nga ana tjetër shpie deri te 
çrregullimi i kushteve në sipërfaqe të tokës 
të domosdoshme për zhvillimin e drunjëve 
dhe bio-diversitetit tjetër bimor, dëmtim 
mekanik të rrënjëve, dhe njëkohësisht 
krijon kushte për shfaqjen e proceseve 
erozive.  

Duhet të përmendet se gjatë prerjes së 
drunjëve, në sipërfaqen mbetet një pjesë e 
cila nuk mundet të mbledhet dhe përdoret 
si lëndë e parë (ashtu, për shembull, gjatë 
prerjes së mbjellave me shelg që ritet 
shpejt, në sipërfaqe mundet të mbetet 
rreth 0,9 t/ha material i cili nuk mundet të 
mblidhet).

Fg. 3.2.1. Prerje me sharë dore motorike

Fg. 3.2.2. Prerja mekanike e  
drunjëve në pyje
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3.2.2. Sjellja (prurja) dhe 
ngjeshja e mbetjeve të drurit 

Procesi i mbledhjes së mbetjeve të drurit 
varet nga vendi i rritjes së drunjëve. 
Shumica e drunjëve rriten në pyje në 
terrene të cilat nuk kanë qasje për 
përdorimin e mekanizimit pyjor. Në raste të 
domosdoshme për sjelljen e copave të prera 
të drurit nga vendi i prerjes deri te vendi i 
mbledhjes, ku makinat pyjore (e pyjeve) 
pastaj mundet ti pranojnë për transport të 
mëtutjeshëm deri te shfrytëzuesit ose deri 
te repartet për përpunim. 

Në vendin e mbledhjes shumë shpesh kryhet 
edhe përpunimi primar i mbetjeve të prera 
të drurit, për shkak se është shumë më 
ekonomike se sa në depot apo magazet për 
drunjë. 

Traktorët të pajisur me shportë hidraulike (fig. 
3.2.3) të cilët janë të dedikuar për përpunim 
në bujqësi mundet të përdoren për sjelljen e 
mbetjeve të drurit, edhe pse sipas vëllimit 
apo kapacitetit të mbajtjes ato janë më të 
vogla në raport me makinat për transport. 
Sjellja e pjesëve më të vogla të mbetjeve të 
drurit (drunjë me diametër më të vogël) deri 
te vendi i mbledhjes mundet të kryhet edhe 
me makina më të vogla për transport me 
shportë hidraulike për ngarkim dhe rimorkio 
apo karrocë (fig. 3.2.4).

Traktorët me ngarkesë ë mesme dhe 
ngarkesë standarde mbajnë (8-10) m3 degë 
të prera dhe (5-8) m3 trungje.

Shporta hidraulike mundet të montohet në 
formë të shtyllës hidraulike të direkut lëvizës 
mbas kabinës së makinës për transport, ose 
në majën të kabinës së përforcuar. Makinat 
për transport me rimorkio (fig. 3.2.5) janë 
të dedikuara për mbajtje të (4-6) m3 degë 
të prera ose (3-4) m3 trungje. Makinat 
për transport mundet të jenë të pajisura 
me vemzave (catepillar-ang) në vend të 
rrotave prej gome, ose në rrotat prej gome 
të vendosen vemza (dhëmbë) speciale për 
punë në pyll. Gjatë eksploatimit mundet të 
përdoren edhe makina miniature për sjelljen 
dhe transportin e mbeturinave të drurit nga 
pyjet (fig. 3.2.6). Makina të këtilla është e 
dobishme të përdoren vetëm në vende ku ka 
rrugë pyjore. 

Fg. 3.2.2. Prerja mekanike e  
drunjëve në pyje

Fig. 3.2.4. Transport të drunjëve të prerë 
me traktor me rimorkio

Fg. 3.2.5. Makinë për transport me 
shportë hidraulike për ngarkim të 

mbetjeve të drurit, të montuara në 
shtyllë hidraulike pas kabinës
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Ngarkesa e makinave për transport lëviz 
mes (15-30) m3. Hapësira ngarkuese 
mundet të zmadhohet me zgjerimin e 
rimorkios. Produktiviteti i furnizimit apo 
plotësimit me degë të prera lëviz mes 
(6,3-7,5) m3 në orë, për trungje (4,6-5,6) 
m3 në orë, ndërsa gjatë furnizimit – në 
distancë mes (75-400) m.

Traktorët me shportë të montuar 
hidraulike (fig. 3.2.3) të cilët përdoren për 
punë bujqësore janë mjete të cilët shpesh 
përdoren për furnizimin e mbeturinave 
nga druri në distanca të shkurta dhe 
sasi të vogla në nivel vjetor. Këto mjete 
transporti janë më të lira për tu porositur 
dhe blerë. 

Prerja dhe sjellja e mbetjeve të drurit 
mundet të kryhet në të njëjtën kohë, edhe 
pse rëndësi primare ka prerja e drunjëve. 
Si alternativë, mbeturinat e drurit mundet 
të sillen në kohë të caktuar, me qëllim që 
ato të thahen, të jenë më të lehta për tu 
menaxhuar dhe me fuqi më të madhe 
ngrohëse. Pajisjet më të përdorura për 
prerjen dhe sjelljen apo prurjen e tyre 
janë zhvilluar në vendet veriore Nordike, 
të cilat janë udhëheqëse në atë degë. Në 
këto vende të gjitha operacionet janë 
veçanërisht të mekanizuara. 

Në pyjet në R. Maqedonisë zakonisht 
vendet pyjore për ngarkim shkarkimit 
përdoren për para tharje (tharje paraprake) 

të mbetjeve të drurit. Mbetjet e drurit 
lihen disa ditë ose javë (posaçërisht në 
verë), me qëllim lagështia t’u zvogëlohet 
nën 30%.

Më së shpeshti ngjeshja e mbetjeve 
të drurit kryhet me: lidhje në formë të 
duajve (fig. 3.2.7), ose grirje dhe bluarje 
(fig. 3.2.8).

Ngjeshja është procedurë e cila përdoret 
që të zmadhohet dendësia, ndërsa me atë 
të ndikohet në efikasitetin e menaxhimit 
dhe transportin. Pajisja për ngjeshje, bën 
ngjeshjen prerjen dhe formimin e duajve 
me dimensione të njëjta për shkak të 
menaxhimit më të lehtë. 

Procedura për lidhje të mbetjeve të drurit 
në formë të duajve përfshin ngjeshjen në 
formë të duajve - dengjeve (diametër prej 
rreth 0,65 m dhe gjatësi 3 m), me qëllim të 
transportimit të tyre efikas.

Fig. 3.2.6. Makinë miniature  për 
mbledhjen dhe terheqjen e  

mbetjeve të drurit

Fg. 3.2.7. Lidhja e mbeturinave të drurit 
në formë të dujve në mënyrë mekanike
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Sistemet për lidhje të mbetjeve të drurit 
në duaj përdoren për fitimin e dengjeve, 
për transport nga vendet e përpunimit 
primar në pyjet deri te shpenzuesi dhe 
janë zgjidhje alternative në procesin e 
grirjes dhe bluarjes në ato vende. Me 
ato zvogëlohet çmimi i biomasës, por 
ende mendohet se kjo është mënyrë 
konvencionale i përgatitjes së mbetjeve 
të drunjëve, për shkak se në shumicën e 
shteteve të zhvilluara mbisundon mendimi 
se grirja në bujashka dhe zdrugthaja apo 
tallash (fig. 3.2.9) është mënyrë më e mirë 
për përpunimin dhe transportin e tyre.  

Procesi i lidhjes në duaj të mbetjeve të drurit 
nga prerja e pyjeve përputhet në sistemet 
bashkëkohore për shfrytëzimin e mbetjeve 
të drurit, për shkak se me atë sigurohet 
kontroll më i lehtë, matje dhe menaxhim me 
drurin.

Lidhja në duaj zakonisht kryhet në vende 
në vetë pyllin (fig. 3.2.9), me qëllim që të 
zmadhohet dendësia e mbetjeve të drurit, 
me kamionët të transportohet masë më e 
madhe dhe të zvogëlohen shpenzimet për 
transport. 

Edhe pse procesi i lidhjes në duaj mundet të 
kryhet edhe me dorë (kur mbetjet e drurit 
janë me formë të njëjtë  dhe me gjatë si të 
njëjtë), megjithatë, prioritet i jepet lidhjes me 
makina speciale (fig. 3.2.10).

Këto makina kryejnë shtrydhje dhe paketim 
të mbeturinave të prera nga druri, me qëllim 
që transporti i tyre të jetë më efikas dhe 
më i lehtë. Makinat mundet të përdoren për 
lidhjen e llojeve të ndryshme të drunjëve. 
Procesi, kryesisht, përbëhet nga mbledhja, 
pakësim, ngjeshje, lidhjes dhe prerjes së 
mbetjeve të drurit në gjatësi të njëjta.  

Duajt e lidhur të mbetjeve të drunjëve 
transportohen me mjete të transportit me 
ngarkesë të mesme. Kur transportohen duajt 
e lidhur në distanca më të gjata, mundet 
të përdoren mjete transporti si edhe për 
trungjet e drurit. Mjetet më të gjata (më të 
mëdha sipas vëllimit) janë më efikase, nëse 
mundet të vijnë deri në vendet e mbledhjes 
në vetë pyjet. 

Metoda e dytë e cila përdoret për ngjeshje, 
gjegjësisht zmadhim e dendësisë të 
mbetjeve të drurit është grirja dhe bluarja 
e mbetjeve të drurit. 

Grirja është proces gjatë së cilit me 
ndihmën e makinës për grirje nga mbetjet 
fitohen copëza të vogla gati të barabarta 
sipas dimensionit, të përshtatshme si lëndë 
e parë për prodhimin e briketave, ose për 
djegie të drejtë për së drejtë në repartet 
për prodhimin e energjisë. 

Grirja dhe bluarja munden të kryhet në 
pjesët e pyjeve, në depot apo magazinat 
pranë rrugëve të pyjeve, ose në depot apo 
magazinat  lokale për dru. Nëse në këto 
dy vende nuk kryhet briketimi, transporti 
bëhet më i vështirë. Për këtë, mënyrë 
më ekonomike dhe më efikase është që 

Fg. 3.2.8.  Grirja dhe bluarja e mbetjeve 
të drurit në vendin e prerjes në pyje

Fg. 3.2.9. Lidhje të mbetjeve të drurit në 
formë të dujve, në  

vendin e prerejes në pyll
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grirja dhe bluarja të kryhet në magazinën 
qendrore, ndërsa afër tij mbetjet të sillen 
të lidhura në formë të duajve, me çka 
lehtësohet transporti i tij.

3.2.3. Transportimi i 
mbetjeve pyjore të drurit  
Transportimi i mbetjeve të drurit në formë 
të duajve të lidhur është shumë më efikase 
në distanca më të gjata. Mbetjet e drurit 
të lidhura në formë të duajve, gjithashtu 
janë të përshtatshme për menaxhim edhe 
për përpunim në prodhime finale. 

Duajt e lidhur nga vendi i prerjes deri 
te vendi i ngarkim shkarkimit në afërsi 
të rrugëve pyjore tërhiqen me makina 
pyjore për sjelljen apo prurjen-transportin 
e tyre, ose me traktorë bujqësor (për 
distanca deri 20 km), ndërsa prej atje 
deri te magazinat e reparteve industriale 
me kamionë me rimorkio (vëllim <40 
m3). Shumë shpesh mbetjet e drurit 
transportohen deri tek depot apo 
magazinat e shfrytëzuesit të fundit dhe 
me kamionë të llojit me kontejnerë (vëllim 
30-50 m3). Gjatësia e duajve bëhet 

optimale, me qëllim që kapaciteti i mjetit 
për transport të plotësohet tërësisht. 
Gjatësia karakteristike të duajve të lidhur 
të mbetjeve të freskëta të drurit me masë 
prej 500 kg (energji prej 1 MWh) është 
mes (3-3,2) m. 

Në krahasim me grirjen dhe bluarjen, 
procesi i lidhjes së mbetjeve të drurit në 
duaj zhvillohet me zhurmë më të vogël, 
krijohet më pak pluhur dhe material i 
papërdorur. Duajt e lidhur janë, gjithashtu, 
të përshtatshëm për magazinimin në 
krahasim me bujashkat e drurit. Duajt e 
deponuar apo magazinuar në magazinat 
afër reparteve janë rezervë në rast se 
rrugët për sjelljen e sasive të reja bëhen 
të pakapërcyeshme apo pakalueshme.  

Përpos kësaj, transporti i duajve të lidhur 
prej mbetjeve të drurit  kryhet edhe 
me kamionë standardë për transport të 
drunjëve. Transporti i drunjëve industrial 
dhe të drurit për nxehje mundet të kryhet 
bashkërisht, në kamionë të njëjtë.

Fg. 3.2.10. Lidhja mekanike të mbetjeve 
të drunjëve në formë të duajve – 

vandaqeve – në vendin e prerjes në pyll

Fg. 3.2.11. Transportimi i duajve të lidhur 
nga mbetjet e drurit nga vendi i prerjes 
në pyje deri te rrugët qasëse të pyjeve
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3.2.4. Magazinimi apo 
deponimi i mbetjeve 
pyjore të drurit 
Magazinimi i mbetjeve të drurit është një 
pjesë e zinxhirit të prodhimit për shkak se 
siguron disponueshmëri (mundësi sigurimi) 
me lëndë djegëse gjatë tërë vitit dhe e 
përmirëson kualitetin e tij. 

Mbetjet e drurit munden të magazinohen 
si: të tëra, degë të prera ose trungje dhe 
bujashka, edhe pse bujashkat rregullisht 
evitohen. Periudha e magazinimit zhvillohet 
prej disa javëve deri në një vit. Faktorë të 
cilët kanë ndikim në cilësinë e mbeturinave 
të drurit si lëndë djegëse janë: koha e 
prerjes, mënyra e magazinimit, pozita 
gjeografike e vendit të magazinimit dhe 
dimensionet. 

Magazinimi i mbeturinave të drurit kryhet: 
në afërsi të rrugëve pyjore, në magazinën 
qendrore, ose afër reparteve për briketim. 
Në rast se mbetjet e drurit përdoren për 
prodhimin e briketave, është e dëshirueshme 
të magazinohen afër ose në repartin për 
briketim. Me këtë rast, krahas zvogëlimit të 
lagështisë, gjegjësisht tharjes të mbetjeve, 
në çdo moment sigurohet lëndë e parë për 
nevojat e repartit për briketim. Tek mbetjet 
e magazinuara rregullisht duhet të kryhet 

kontrolli i lagështisë, të kalbjes, të rrezikut 
nga shfaqja e zjarrit dhe sëmundjeve 
ngjitëse. 

Deponimi apo magazinimi sezonal (stinor) 
kryhet apo bëhet që të sigurohet koordinim 
ndërmjet periudhës së fitimit dhe përdorimit 
apo shfrytëzimit të mbetjeve të drurit. 
Ajo do të thotë se në verë intensifikohet 
magazinimi i mbetjeve të drurit për shkak të 
përdorimit të tyre gjatë dimrit. Për shkak se 
në verë përdoren pushimet vjetore, prerja e 
drunjëve është më intensive gjatë vjeshtës 
dhe dimrit, edhe pse në atë periudhë rrugët 
janë në gjendje të keqe. 

Lagështia e mbetjeve të gjelbra apo të 
freskëta të drurit është e ndryshueshme 
dhe lëviz (50-60)%. Në verë, si rezultat i 
procesit të tharjes, përmbajtja e lagështisë 
në mbetjet e drurit mundet të zvogëlohet 
deri më (20-30)%.

Mënyrë më efikase përt tharjen e drunjëve 
të prerë është nëse lihen një periudhë 
të caktuar në vendin ku janë prerë, duke 
mos u larguar degët me gjethet.  Gjethet 
e ngrehin lagështinë nga druri dhe ashtu 
druri thahet më shpejtë.

Tharja e mbetjeve të drurit vazhdon edhe 
gjatë transportit dhe magazinimit të tyre. 
(fig. 3.2.13). Nëse periudha e magazinimit 
është më e gjatë, ato mund të mbulohen. 
Nëse mbetjet e drurit magazinohen si 
bujashka (munden të magazinohen edhe në 
silose), duhet të jenë të tharë, me lagështi 
maksimale prej rreth 20%. Për atë qëllim ato 
lihen në hapësirë të hapur të thahen deri në 

Fg. 3.2.12. Transporti i duajve të lidhur 
prej mbetjeve të drurit deri te magazina 

e repartit

Fg. 3.2.13. Magazinimi i duajve të lidhur 
nga mbetjet e drurit në afërsi të rrugëve 

pyjore
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lagështinë e duhur, ndërsa pastaj mundet 
të magazinohen në magazinë të mbuluar. 
(fig. 3.2.14). Nëse tharja e mbetjeve në lloj 
të bujashkave nuk mundet të realizohet në 
mënyrë natyrore, para se të përdoren për 
prodhimin e briketave ose peletave, doemos 
duhet të thahen në mënyrë artificiale. 

Është shumë më efikase kur mbetjet e drurit 
magazinohen në formë të duajve të lidhur. 
Gjatë magazinimit të bujashkave të drurit 
dhe zdrukthajave apo tallashit në silose, 
kapaciteti i silosit duhet të siguroj punë të 
repartit për disa ditë (vëllim prej disa qindrave 
deri në një mijë m3).

3.3. SHPENZIMI I ENERGJISË 
PËR MBLEDHJE, PAKETIM NË 
DENGJE DHE TRANSPORT TË 
BIOMASËS NGA BUJQËSIA 
DHE NGA PYJET DHE 
PRODHIMI I PELETAVE
Shpenzimi i energjisë gjatë korrjes (kositjes) 
të bimëve drithërore dhe llojeve të 
ndryshme të barërave, si dhe gjatë prerjes 
së drunjëve dhe mbjellave të pemëve dhe 
mbjellave me hardhi rrushi, ka ndikim të 
madh jo vetëm në çmimin të mbetjes të 
biomasës si lëndë djegëse por edhe të 
vlerës së përgjithshme të biomasës. Ajo 

varet nga mënyra me të cilën kryhet korrja 
ose prerja (me dorë apo mekanikisht), nga 
lloji i kulturës dhe nga faktorët tjerë. Gjatë 
formimit të çmimit të mbetjes të biomasës 
si lëndë e parë për fitimin e briketave dhe 
peletave, doemos duhet të kemi parasysh 
edhe çmimin e lëndës djegëse për futjen 
në lëvizje të pajisjeve për korrje dhe prerje. 

Gjatë krasitjes apo prerjes me dorë të 
mbjellave me ullinj, nevojiten 5 h/ha 
(mjafton një punëtor), derisa gjatë krasitjes 
apo prerjes së mekanizuar – vetëm 1,6 h/
ha, ndërsa shpenzimi i lëndës djegëse 
(karburantit) është 4,55 l benzinë (dhe 
priten 1,98 t masë të thatë të mbetjeve). Do 
të thotë se te ky operacion i krasitjes apo 
prerjes mekanike të mbjellave me ullinj, 
shpenzimi i energjisë vetëm për procesin e 
prerjes është 25 kWh/t.

Shpenzimi e energjisë për mbledhjen e 
biomasës varet nga  më tepër faktorë, mes 
së cilëve janë: lloji dhe forma në të cilën 
gjenden mbetjet e biomasës, mënyra e 
mbledhjes (mekanike apo me dorë), sezoni 
i mbledhjes etj. Për shkak se mbledhja 
e mekanizuar njëkohësisht do të thotë 
edhe korrje ose prerje të biomasës, në më 
tepër raste shpenzimi i energjisë (lëndës 
djegëse ose karburantit) shprehet për të 
dy operacionet bashkërisht. 

Në disa analiza të bimëve drithërore dhe 
të barërave, në shpenzimin e energjisë për 
mbledhje është përfshirë edhe energjia për 
korrje dhe formimin e dengjeve. 

Fg. 3.2.14. Tharje dhe magazinim të 
mbetjeve të drurit në formë bujashkave 

në afërsi të repartit për briketim
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tabela 3.3.1. Shpenzueshmëria e energjisë për korrje dhe vandakim të bimëve barërore      

Operacion Shpenzueshmëria e energjisë

MJ/t –thatë kWh/t – thatë
Vandak katrorë 200,43 55,7
Vandak cilindrik 235,76 65,5
Grirje dhe grumbullim 217,69 60,5
Grirje dhe magazinim 211 58,8

Në tabelën 3.3.1 është dhënë shpenzimi e energjisë dhe krijimi i dengjeve të bimëve 
barore, varësisht nga lloji i dengut, ndërsa në tabelën 3.3.2 – shpenzimi e energjisë për 
mbledhje (bërjen e dengjeve) e kashtës dhe barit.

Shumë studime kanë treguar se nga 
shpenzimi i përgjithshëm i energjisë tek 
mbljellat energjietike, vetëm për prerjen dhe 
krijimin e dengjeve shpenzohen 43% (29 560 
kWh/ha prej gjithsej 68 730 kWh/ha), për 
transport 35% (24 064 kWh/ha), dhe energjia 
e mbetur është për material për farë, mbjellje 

dhe magazinim. Në raport të energjisë së 
përgjithshme e cila fitohet (2 863 360 kWh/
ha), shpenzimi i energjisë është 2,5% (raporti 
i energjisë së fituar dhe të shpenzuar është 
41,7). Por, duhet të theksohet se kjo mundet 
të arrij edhe deri më 10%. 

tabela 3.3.2. Shpenzueshmëria e energjisë për mbledhjen e biomasës 9kashtë dhe bar)

Operacion Shpenzimi i energjisë
MJ/t – thatë kWh/t – thatë

– kositje, gërvishje, dengje (katrorë), transferim deri në 
rrugë dhe   339 93,4

  Magazinim, mbulim 319   88,75
– kositje, gërvishje 592 164,5
– kositje, gërvishje, korrje dhe mbledhje në kopë (grirje 

të biomasës së thatë dhe mbledhje në kopë) 470 130,6
– korrje dhe ruajtje në silos (grirje të biomasës së lagët 

dhe ruajtje në silos)

Shpenzimi i energjisë për transport të biomasës varet nga masa e cila transportohet dhe nga 
largësia deri te reparti për prodhimin e briketave dhe peletave. Në tabelën 3.3.3 është dhënë 
shpenzimi e energjisë për transport të 1 814 t/ditë biomasë në formë të dengjeve, në distancë 
të mesme prej 40 km (maksimum 77 km, minimum 3 km).

Tabela 3.3.3. Shpenzueshmëria e energjisë për transport të 1 814 t/ditë vandakë  

Operacion
Shpenzueshmëria e energjisë

MJ/t –thatë kWh/t – thatë

– ngarkim, shkarkim, transport, 
magazinim,  1 026,75 285,2w

  prerje (grirëse statike) 769,9 213,8
– prerje, transport, shkarkim (grirëse 

mobile) 1 056,5 293,5

– biomasa në tokë (në kopë ose 
silazhë)
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Tabela 3.3.4. Shpenzueshmëria e energjisë për transprt të biomasës së prerë dhe fishekëve 
(kashtë dhe bar)

Operacia
Shpenzueshmëria e energjisë

Biomasë e prerë pelete
MJ/t kWh/t MJ/t kWh/t

Ngarkim 395 109,7 118 32,8
Transport 522 145 149 41,4
Shkarkim 14 3,9 4 1,1
gjithsej 931 258,6 271 75,3

Gjatë procesit të grirjes së mbetjeve të drurit 
nga prerja e pyjeve, me grirëse e cila futet në 
lëvizje nga motori SВS, shpenzimi e lëndës 
djegëse (naftë) është rreth 3,8 l/t (40 kWh/t).

Si ndikon dendësia e mbetjes të biomasës në 
transport, mundet të shihet në tabelën 3.3.4. 
Në atë është dhënë shpenzimi e energjisë 
për transport të kashtës dhe barit të prerë 
dhe peletave të gatshme në distancë mes 
(20-100) km, ose distancë të mesme prej 60 
km.

Nga tabela mund të shihet se shpenzimi e 
energjisë është gati tre herë më i madhe 
kur masa e mbetjes është më e vogël se 
sa dendësia specifike, ndërsa transportohet 
me mjet për transport me vëllim të njëjtë të 
hapësirës për ngarkesë. 

Shpenzimi i energjisë gjatë transportit të 
mbetjes të biomasës nga bujqësia shumë 
varet edhe nga lloji i mjetit për transport. 
Ashtu për shembull, nëse shpenzimi i 
energjisë për transport me kamion është 
0,4 kWh/t, gjatë transportit me hekurudhë, 

shpenzimi është 0,19 kWh/t dhe është gati 
dy herë më i vogël.  

Nëse biomasa transportohet në mënyrë 
pneumatike mes gypa-përçues, shpenzimi i 
energjisë është për dy herë më i madh se sa 
nga shpenzimi gjatë transportit me kamion.  

Shpenzimi i energjisë në procesin e prodhimit 
të peletave duhet, gjithashtu, të përcaktohet, 
me qëllim që të definohet çmimi i tyre. 
Në tabelën 3.3.5 është dhënë shpenzimi 
i energjisë për prodhimin e peletave nga 
kashta dhe bari. 

Nga tabela 3.3.5 duket se shpenzimi më 
i madhe i energjisë gjatë prodhimit të 
peletave nga kashta dhe bari është në 
procesin e: tharjes, peletimit dhe bluarjes 
(rreth 87,45% nga gjithsej energjia e 
shpenzuar). Vetëm procesi i tharjes merr 
pjesë me 42,6% nga gjithsej energjia 
e shpenzuar. Gjatë peletimit të mbetjes 
të biomasës të thatë, gjithsej energjia e 
shpenzuar është 130,8 kWh/t.

Tabela 3.3.5.Shpenzimi i energjisë për prodhimin e peletave (kashtë dhe bar)
Operacion Shpenzueshmëria e energjisë

MJ/t kWh/t
Tharje 350 97,23
Bluarje me cekice 100 27,78
Fishekim 268 74,45
Ftohje 13 3,61
Sitisje 6 1,67
Paketim 6 1,67
Magazinim 26 7,23
Paisje të llojllojshme 52 14,45
gjithsej 821 228,1
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4. TEKNOLOGJITË PËR PRODHIMIN E  
BRIKETAVE DHE PELETAVE

Briketat dhe peletat, për shkak të 
formës dhe dimensioneve të  tyre, 
janë posaçërisht të përshtatshme për 
menaxhim apo përdorim. Mundet të 
përdoren si lëndë djegëse për djegie të 
drejtë për drejtë në kazanët shtëpiak dhe 
në ato të mëdhenj industrial, ndërsa në 
sasi të vogla edhe në furra shtëpiake. Kanë 
vëllim veçanërisht më të vogël në raport 
me mbetjen e biomasës dhe sipas kësaj 
kanë energji specifike shumë më të lartë 
për njësinë e vëllimit, çka do të thotë janë 
burim më kompakt i energjisë. Ato janë 
më të përshtatshme për transport dhe 
për magazinim në raport me biomasën 
natyrore.

4.1. PAISJE PËR 
PËRGATITJEN E MBETJES TË 
BIOMASËS PËR BRIKETIM 
DHE PELETIM
Fitimi i lëndës djegëse në formë të 
briketave dhe peletave nga mbetjet e 
drurit dhe nga mbeturinat e bujqësisë 
është mënyrë e cila shpesh zbatohet për 
shfrytëzimin apo përdorimin e energjisë 
të cilën e përmban ky lloj i  biomasës. 

Gjatë prerjes së pyjeve dhe përpunimit të 
drurit fitohet sasi e madhe e mbetjes së 
drurit, me pjesëmarrje të konsiderueshme 
të zdrukthjeve dhe tallashit. Gjatë 
përpunimit të prodhimeve bujqësore 
prodhohen edhe mbeturina, siç janë: 
lëvore nga orizi, kikirikët, kërcelli i konopit, 
mbeturinë nga panxhar sheqeri, trungje 

nga: misri, biberi, domatet, luledielli, 
pambuku etj., të cilat më së shpeshti 
mbeten të papërdorura.

4.1.1. Pajisjet për grirje 
dhe bluarje primare 
(paraprake) të mbetjes të 
biomasës 
Grirja e mbetjeve të drurit mundet të 
kryhet në katër vende të ndryshme, edhe 
atë:

 • në rrethin e reparteve për briketim;
 • në magazinat për ngarkim shkarkim 

(terminale);
 • në vendet për mbledhje në afërsi të 

rrugëve pyjore, dhe
 • në vendet e mbledhjes (në pyll).

Shpesh aplikohet grirja dhe bluarja e 
mbetjeve të drurit në vendin e mbledhjes 
(grirje primare), ose në vendet e mbledhjes 
në afërsi të rrugëve pyjore. Në ashtu rasti 
përdoren grirëse me kapacitet të vogël,  
me thika të vendosura në disk, ose bosht 
të mbështjellë (fig. 4.1.1), të cilat zakonisht 
futen në lëvizje nga traktorë bujqësorë, 
por mund të kenë edhe forcë lëvizëse apo 
vepruese të veten.

Grirëset me thika të vendosura në disk 
kanë zbatim më të madh dhe më të 
gjerë. Në një disk rrotullues masiv janë të 
vendosur 2-4 thika të drejta. Dimensionet 
e bujashkave kontrollohen me rregullimin 
e distancës mes thikave. Kapaciteti 
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i grirëseve lëviz mes (10-40) m3/h, 
varësisht nga lloji i materialit të lëndës së 
parë dhe sistemit për mbushje.

Tek grirëset me bosht të mbështjell 
vertikal, materiali shtyhet dhe grihet me 
thika të lakuara. Materiali i lëndës së parë 
grihet në copëza me dimension mes (15-
100) mm. Kapaciteti u lëviz mes (20-40) 
m3/h, varësisht nga lloji i materialit të 
lëndës së parë dhe sistemit për mbushje 
(me dorë apo mekanikisht).

Grirëset mobile përpunojnë material me 
përmbajtje të lartë të lagështisë (materiali 
i lëndës së parë paraprakisht nuk thahet).

Produktivitet më të madh kanë grirëset 
me çekan goditës, të cilat futen apo vihen 
në lëvizje nga kamionë. Përdoren për 
grirjen e mbetjes së drurit të fituar gjatë 
prerjes së pyjeve dhe zakonisht punojnë 
apo funksionojnë të vendet e mbledhjes 
në afërsi të rrugëve pyjore. Kapaciteti i 
tyre varet nga materiali i lëndës së parë, 
ashtu që ai është më i madh kur grihen 
drunjë më të mëdhenj, ndërsa më i vogël 
gjatë grirjes së degëve dhe materialit 
tjetër bimor. 

Tek grirëset të vendosura të terrenet 
pyjore apo malore, ose në vendet e 
mbledhjes në afërsi të rrugëve pyjore (të 
ashtuquajturat grirëse tereni), materiali 
i fituar i imët mblidhet në kontejnerë të 
posaçëm me madhësi prej 10 deri 20 m3, 
ose në kamionë (traktorë) me rimorkio. 
Pastaj materiali transportohet deri te 
shfrytëzuesi i fundit (reparti për briketim 
ose djegie direkte). Kapaciteti i grirëseve 
të terrenit është (15-20) m3 material 
të shoshitur në orë, ndërsa distanca e 
arsyetueshme ekonomike për tërheqje të 
mbeturinave të drurit nga vendi i prerjes 
deri te grirëset mobile është deri 200 m.

Është shumë më ekonomike të kryhet 
grirje dhe bluarje e centralizuar e mbetjeve 
të drurit, çka do të thotë se materiali i 
lëndës së parë duhet të transportohet në 
formë të duajve të lidhur. Ky lloj i grirjes të 
mbetjeve të drurit në formë të duajve të 
lidhur kursen tre herë më tepër energji në 
krahasim me grirjen me grirëset mobile. 
Këto grirëse, gjatë grirjes së mbeturinave 
të drurit të lidhura në duaj, mundet të 
prodhojnë mbi 340 m3 material të grirë e 
të shoshitur. 

Materiali i cili fitohet gjatë grirjes së 
mbeturinave të drurit të lidhur në duaj 
është relativisht më i thatë në raport 
me materialin e fituar gjatë grirjes në 
pyje, për shkak se duajt thahen derisa 
transportohen ose magazinohen.

Fg. 4.1.1. Grirëse mobile për mbetjet e 
drurit të lëvizura nga tranktorë bujqësorë 
dhe me mbushje mekanike dhe me dorë
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4.1.2. Shqyrtim i 
prodhuesve të pajisjeve 
për grirje/bluarje 
Në tabelën 4.1.1 janë dhënë të dhënat 
apo informacionet themelore për grirëset 
për grirjen/bluarjen e biomasës nga 
prodhues të ndryshëm, me karakteristike 
e nevojshme: prodhuesi, lloji, kapaciteti, 
dimensionet e grirësve dhe materiali 
dalës, fuqia për forcën që i fut ato në 
lëvizje, masa dhe çmimi pa transportin e 
tyre.

Duhet të theksohet se në këtë tabelë 
janë dhënë prodhuesit e pajisjeve të 
cilët janë interesante për investitorët e 
mundshëm në R. Maqedonisë, por ajo nuk 
do të thotë se në Internet ose në burime 
tjera nuk mund të fitohen të dhëna edhe 
për prodhuesit tjerë jashtë nga Evropa 
(Amerika, Australia etj).

Fg. 4.1.2. Grirëset mobile të mbetjeve të 
drurit magazinë për ngarkim shkarkim
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Tabela 4.1.1. Karakteristika themelore të grirëseve
GRIRËSE

Prodhues/
Lloj

Kapacitet
kg/h

∅ 
material 
hyrës në 

mm

∅  të 
materialit 
dalës në 

mm

Fuqi 
të 
ЕМ
Në
kW

Masa 
në kg Karakteristikë Çmimi 

në €

ANYANG 
GEMCO 
CHINA 
ZLSP-200

80-120 7,5 250
500,0

-
4 500,0ZLSP-260 150-200 15 330

ZLSP-300 200-250 22 410
ZLSP-400 300-350 30 550
KMPM 35 500-700 55 1 990
KMPM 42 800-1 200 90 2 430
KMPM 520 2 000-2 500 150 3 500
BYSTRON 
CZ
Pirana

2 m3/h 11

dru, degë,
mbetje druri

1 980,0

Pirba 3,5 m3/h 15 3 100,0
Barakuda 4 m3/h 15 6 000,0
Murena I 2 m3/h 11 6 020,0
DK-200 2 m3/h 4 1 900,0
DK-400 3 m3/h 5,5 2 400,0
DK-600 4 m3/h 7,5 2 900,0

DDBB3 400-700 150-200 ∅ 
5 x 5

11 400/
500 3 960,0

DDBB4 500-1 000 150-200 ∅ 
5 x 5 18,5 600/

700 5 400,0

FZE 30 
mlin 1 000-6 000 300 5-12 30

Mbeturinë 
prej: 

kopshteve, 
pemë, 
kafshë

HMT 800-1 500 150 11
sanë, kashtë, 

lëvore, 
mbeturina 

nga ushqimi
HENAN 
JINGXIN 
CHINA CX 
320

300 2,2

Mbetje druri
CX 350 450 3
JX 360 600 4 1 200,0
JX 400 750 4 1 200,0
JX 420 1 000 5,5 1 520,0
JX 500 1 500 7,5 1 700,0
JXI-1 800 11 2 400,0
JXI-2 900 15 3 400,0
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GRIRËSE

Prodhues/
Lloj

Kapacitet
kg/h

∅ 
material 
hyrës në 

mm

∅  të 
materialit 
dalës në 

mm

Fuqi 
të 
ЕМ
Në
kW

Masa 
në kg Karakteristikë Çmimi 

në €

KOVO 
NOVAK CZ
RS 650

300-600 5,5

kashtë, sanë, 
material 

në dengje, 
biomasë

SK 300 300-600 4
HZ 1300 <2 800 14,5
LR 1400 9 m3/h 37 740,0
PELLET 
PROS USA 
PP H 130

60 2 75 1 275,0

PP H 
1000D 450 11 230 (dizell) 3 200,0

PP H 
1000E 450 7,5 250 3 300,0

PP H 
1500D 700 16,5 360 (dizell) 4 500,0

PP H 
2600D 900-1 100 22,5 315 (dizell) 5 000,0

PP H 
4000D 1 800 22,5 510 5 800,0

SH 600 2
vandakë/h 

150 1-10

kashtë
SHE 10 150 1-10 7,5
SHE 12 150 1-10 9
SHE 15 150 1-10 11
SHZ 150 1-10 22
ZHENJIANG 
ZONERUN 
BX213 

3-5 m3/h 90 30 1 200
Mbeturinë 

e letrës dhe 
drurit

5 250,0

BX215 4-5 m3/h
160 45 2 900 7 500,0

BX218 12 m3/h
200 55 4 000

UNTHA 
AUSTRIA
LR 700

1-4 m3/h

Dru masiv, 
dërasa, 

fishekë, kore, 
kartonë

19 880,0

LR 1400 9 m3/h 37 740,0
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4.2. RENDI I ZHVILLIMIT 
DHE PAISJET E NEVOJSHME 
PËR BRIKETIM DHE PELETIM
Për briketim dhe peletim të mbetjes të 
biomasës nga bujqësia, për prerjen e 
drunjëve dhe për përpunimin e drunjëve 
ekzistojnë më tepër teknologji, të cilat 
mund të grupohen në dy grupe, edhe atë:

1. Briketim direkt me mjet për lidhje 
(ngjitëse). Kryhet me presa me 
presion relativisht të vogël. Në 
procesin e prodhimit të briketave/
peletave, në biomasën shtohet rreth 
(4∅8)% mjet për lidhje (ngjitës).

2.  Briketim/peletim direkt pa mjet 
për lidhje. Presat me të cilat kryhet 
briketimi pa mjet për lidhje janë 
me presion të lartë - prej 1 000 
deri 1 500 bar. Sipas konstruksionit, 
mundet të jenë: rrotulluese, i 
dredhuar ose me piston me lëvizje 
drejtvizore. 

Mjeti për lidhje (ngjitësi) duhet patjetër 
të ruhet, gjegjësisht të pengohet 
shkatërrimi i materialit të ngjeshur nga 
forma origjinale. Ajo shtohet në materiale 
të cilat nuk përmbajnë lignin ose lignin 
të sulfatit, ose në material i cili ngjishet 
në presion të ulët. Lignin-i ose lignin-i i 
sulfatit më së tepërmi mund të gjendet 
dhe e përmbajnë në mbeturinat e 
bujqësisë. Ai mund të definohet si polimer 
termoplastik, i cili në temperaturë prej 
100оC zbutet, ndërsa në temperatura më 
të larta mbetet i lëngshëm. 

Materiali i mirë për lidhje duhet të ketë 
çmim të ulët (të kushton pak), të sigurojë 
lidhje kualitative të materialit dhe të 
jetë i rezistueshëm ndaj ujit. Gjithashtu, 
duhet të ketë cilësi të mira gjatë djegies 
(të mos tymos dhe të mos ketë aromë të 
pakëndshme), gjegjësisht karakteristika 
të mira ekologjike.

Materiali për lidhje ndahet në dy lloje ai: 
joorganik dhe organik. 

Materiale Joorganike për lidhje janë: argjila, 
balta, çimentoja etj. Rrallë përdoren edhe 
janë të padëshirueshme për shkak se e 
zmadhojnë sasinë e hirit, e zvogëlojnë dhe 
dezintegrojnë aftësinë për djegie.  

Materiale organike për lidhje janë: 
nishesteja e misrit dhe grurit, shurupi nga 
kallami i sheqerit, katrani, bajgë etj. Ato 
kanë cilësi më të mira për lidhje, kanë 
përmbajtje të ulët të hirit dhe për këtë 
përdoren më shpesh. 

Briketat dhe peletat më së shpeshti 
prodhohen pa mjet për lidhje, për shkak të 
çmimit dhe ndikimit mbi mjedisin jetësor.  

4.2.1. Radhitja dhe 
zhvillimi i procesit të 
briketimit dhe peletimit 
Në fig. 4.2.1 është paraqitur një diagram 
qarkullues i procesit për fitimin e briketave/
peletave. Procesi i briketimit kryhet në 
katër faza, edhe atë:

 • përzgjedhje, grirje dhe ndarje të 
mbeturinave;

 • tharja dhe magazinimi i mbetjeve të 
biomasës;

 • briketim (tharje, grirje, presim dhe 
ftohje), dhe

 • ftohje, paketim dhe magazinim të 
briketave të fituara.

Kjo më së shpeshti kalon në proces 
të briketimit/peletimit të mbetjes të 
biomasës, por duhet të theksohet se 
(varësisht nga lënda e parë) procesi i 
tharjes mund të kryhet para grirjes, për 
shkak se tharja kryhet më e mirë kur 
lënda e parë është më e imët.
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Pajisjet themelore të cilët duhet ta ketë 
fabrika për briketim janë:

 • grirëset;
 • sitë për shoshitje;
 • lenta për transport dhe elevatorë;
 • depo për lëndë të parë; 
 • depo për mjete për lidhje (nëse 

përdoret);
 • përzierëse;
 • presë për briketim ose peletim;
 • pajisje për matjen e lagështisë dhe 

për tharje;
 • hapësirë për magazinim të briketave 

ose peletave;
 • pajisje dhe hapësirë për ftohje;
 • pajisje për mbrojtje nga zjarri;
 • ventilatorë etj.

Selektim dhe ndarje e materialit-mbe-
turinë (që ka mbetur) të arritur. Një nga 
kompo nentat shumë të rëndësishme për 
briketim/peletim të suskesshëm është 
kontrolli i kualitetit të lëndës së parë. Për 
këtë, është e nevojshme që:

 • të kontrollohet lënda e parë e 
tërësishme para se të futet në 
proces;

 • të ndahen vetëm mbetjet që do të 
përdoren për briketim/peletim.

 • Nevojitet  kontroll i domosdoshëm i 
punëve si vijon:

 • kontroll dhe përzgjedhje e lëndës 
së parë para se të hyjë në linjë për 
përpunim;

 • pastrim të lëndës së parë;
 • futje në linjën e prodhimit;
 • mirëmbajtje të vazhdueshme të 

pastërtisë të pajisjeve;
 • kontroll i vazhdueshëm i pastërtisë, 

të ngjyrës dhe të kualitetit të 
prodhimit përfundimtar;

 • paraqitje e programit për informim 
e shpenzuesve dhe pranimin e 
vërejtjeve në lidhje me kualitetin e 
prodhimit për shkak të përmirësimit 
të tij etj. 

briketim

landa e 
parë deponim

deponim paketim

material në formë pluhuri

material 
i lagët

material i thatë

material i thatë

copëtim tharje deponim

ftohje

Fg. 4.2.1. Diagram qarkullues i procesit të briketimit/peletimit të mbetjeve 
të biomasës
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Grirje dhe bluarje. Hap i parë drejtë 
procesit të briketimit/peletimit është fitimi 
i materialit të imët nga biomasa mbeturinë. 
Ka lloje të ndryshme të makinave (grirëse) 
për grirje sekondare të copave më të 
mëdha nga mbetjet e biomasës. 

Grirëset stacionare me çekiçë dallohen 
nga grirëset mobile sipas mënyrës së 
futjes së mbetjeve të biomasës dhe 
mënyrës si ato futen në lëvizje  (më 
së shpeshti me elektromotorë). Më së 
shpeshti futja e lëndës së parë kryhet me 
lenta të pafundme-qarkore, por mundet 
të përdoren edhe makina për ngritje 
me shportë hidraulike për mbushje. Në 
disponim janë grirëset me kapacitet të 
ndryshëm dhe për material të ndryshëm 

për grirje, por investimet janë më të larta. 
Tek këto grirëse zakonisht përdoret edhe 
separatori apo ndarësi magnetik.

Pas grirjes, materiali çohet në shoshitje, 
me sitë me madhësi të ndryshme të 
hapjeve (birave), me qëllim që të ndahen 
grimcat me dimension të njëjtë. Pastaj 
materiali dërgohet për tharje (tharja është 
më efikase kur materiali është më i imët), 
ose bartet direkt në procesin e briketimit/
peletimit, si lëndë e parë për prodhim të 
briketave ose peletave. 
Tharja. Lagështia lëndës së parë para se 
të futet në procesin e briketimit/peletimit, 
duhet të jetë nën 12%. Nëse lënda e parë 
thahet tepër transformohet në pluhur dhe 
grimcat nuk ngjiten me njëra tjetrën. Nëse 
lënda e parë është me lagështi <12%, në 
atë duhet të shtohet ujë që të fitohet 
lagështia e nevojshme. 

Fg. 4.2.2. Maqina për grirje me dhomez 
për pranimin e landës së parë, prodhim i 

„Wiema“
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Tabela 4.2.1. Prodhues të tharëseve për tharjen e biomasës për briketim dhe 
fishekim                                            

THARËSE 
prodhues/lloj kapacitet

kg/h
Fuqi në kW Masë në 

kg
Karakter-

istikë
Çmimi në €

CB point CZ

STR-4 
25-50

Të gjitha 
llohet e 

biomasës 
me 

lagështi të 
madhe

STR-8 50-100
STR-12 100-200
STR-20 100-200
PELLET 
PROS USA 
PPD250

270 4 800
Biomasë e 

grirë

6 675,0

PPD500 450 7,5 1 300 8 025,0
PPD700 700 11 1 900 9 825,0
PPD1100 550 7,5 1 700 11 400,0
ANYANG 
GEMCO 
China 
BHGJ-I flash 
dyer

200-250 5,5 800 5 330,0

BHGJ-II 
flash dyer 400-500 7 1 300 6 150,0

BHGJ-III 
flash dyer 500-700 9 1 900 9 430,0

Rotary 
dryer HZG8 500-1 200 3-5,5 Univer-sal

4 000,0
-

40 000,0

Rotary 
dryer 
HZG10

1 500-3 000 5,5-7,5

Rotary 
dryer 
HZG12

3 000-5 500 7,5-11

Rotary 
dryer HZG15 5 000-6 500 11-15

Rotary 
dryer 
HZG18

7 000-12 
000 15-18,5

Rotary 
dryer 
HZG22

9 000-15 
000 18,5-22

Rotary 
dryer 
HZG24

16 000 22-30
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harja e lëndës të parë mundet të realizohet 
me ndryshuesit e nxehtësisë, me ujë 
të ngrohtë ose me avull nga kazani 
(temperatura e bartësit të nxehtësisë 
është mes (90-200) оC, varësisht nga lloji 
i lagështisë së materialit), ose nga furra, e 
cila djeg mbetje nga procesi i briketimit. 

Në tabelën 4.2.1 janë dhënë prodhues 
të tharëseve për tharje të mbeturinës 
biomasë për briketim dhe peletim.

4.2.2. Teknologjitë për 
briketim dhe peletim 

4.2.2.1. Teknologjitë për 
briketim 

Briketimi me presë rrotulluese. Kjo 
teknologji është zbuluar dhe aplikuar  për të 
parën herë në Japoni, në vitin 1945. Kohëve 
të fundit janë ndërtuar numër i madh i 
reparteve edhe në Evropë, ndërsa disa edhe 
në Azinë juglindore. Të gjithë ato punojnë 
me zdrukthoje apo tallash si lëndë të parë. 
Nëse si lëndë e parë përdoret lëvorja nga 
orizi, është e mundshme të paraqiten 
probleme të caktuara të shkaktuara nga 
vjetrimi i kallëpit të presës. 

Repartet punojnë në atë mënyrë që në 
vazhdimësi sjellin në  material në kallëpin 
me bosht rrotullues. Në treg mund të hasen 
tre lloje të presave rrotulluese, edhe atë:

 • presa rrotulluese cilindrike me kallëp 
që ngroh;

 • presa rrotulluese me formë koni, dhe
 • presa rrotulluese cilindrike pa 

ngrohje të jashtme të kallëpit.

Tek presat cilindrike me ngrohje, materiali 
vazhdimisht futet në të në boshtin 
rrotullues, e cila e shtyp materialin kah 
një kallëp cilindrik i cili ngrohet deri në 
temperaturë të shfaqjes apo paraqitjes së 
lignit-it. Nëse nuk bëhet ngrohja, duhet të 
shtohet mjet për lidhje. Ekziston mundësi 
që briketa të karbonizohet në presën 
rrotulluese me çka shkatërron e lignit-in. 
Në raste të tilla duhet të shtohet mjet për 
lidhje. 

Temperatura në kallëpin cilindrik rritet 
në (250-300) оC, për fitimin e briketave 
kualitative prej materialit të ndryshëm me 
lagështi <15%. Briketat e prodhuara në 

THARËSE
prodhues/lloj kapacitet

kg/h
Fuqi në kW Masë në kg Karakteris-

tikë
Çmimi në €

Pipe dryer 25-50 25-50 të gjitha 
llojet e bio 
masës me 
lagështi të 

madhe

JX11-1 50-100 50-100 5 000,0
JX11-2 100-200 100-200 5 900,0
JX11-3 100-200 100-200 8 900,0

Fg. 4.2.3. Prerje e gjatë dhe gjerë e presës 
rumbullake për nxemjen e kallëpit:

1 – kallëp cilindrik; 2 – ndihmesë për nxemje 
elektrike; 3 – bosht i rumbullakët; 

4 – dhomez; 5 – elektromotor 
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presa rrotulluese janë me cilësi më të mirë 
se sa nga briketat e prodhuara në presa 
kapëse. Investimet në presat rrotulluese 
janë diçka  më të ulëta se sa tek, ato 
me bosht apo aks, por shpenzimet për 
mirëmbajtje dhe shpenzimi e energjisë 
tek këto presa janë më të larta.

Përparësitë dhe mangësitë të presave 
rrotulluese në raport me ato me kapëse 
janë:

 • procesi është i vazhdueshëm dhe 
briketat kanë dimensione të njëjta;

 • kallëpi cilindrik pak i karbonizon 
briketat, me çka përmirësohet 
procesi i djegies së tyre;

 • briketat me hapje cilindrike kanë 
djegie më të mirë;

 • presa punon relativisht qetë, pa 
zhurmë të madhe;

 • presat rrotulluese janë më të lehta 
në raport me ato kapëse, dhe

 • shpenzimi i energjisë është më i 
madh.

Presat rrotulluese në formë koni prodhohen 
me kapacitet mes (600-1000) kg/h. 
Përpunohen prej materialit shumë të fortë, 
me qëllim që të zmadhohet rezistenca e 
fërkimit, posaçërisht kur briketohet material 
abraziv. Kallëpi mundet të jetë ose me hapje 
të vetme për daljen e briketave ose me 
më tepër hapje. Presioni për briketim është 
shumë i lartë, mes (60-100) MPa, ndërsa 
dendësia e briketave të fituara lëviz mes  
(1 200-1 400) kg/m3. 

Presat e vogla rrotulluese, me kapacitet mes 
(60-100) kg/h, janë shumë më të lira, por 
tek ato vjetrimi është shumë më i madh po 
ashtu dhe energjia specifike e shpenzuar. 
Këto makina munden suksesshëm të 
punojnë në vende ku çmimi i lëndës së parë 
dhe të energjisë është më e ulët. 

Në presat rrotulluese mundet të prodhohen 
edhe briketa me hapje në mes, me çka 
lehtësohet djegia. Sipërfaqja e jashtme e 
briketave mundet të karbonizohet, me ç’rast 
përmirësohet kualiteti apo cilësia e tyre.

Briketim me presë me bosht/aks. Me 
këtë teknologji prodhohen briketa me 
karakteristika më të dobëta gjatë djegies, në 
krahasim me briketat me hapje apo vrima 
në mes. Për këtë, këto briketa janë më të 
përshtatshme për djegie në furra të mëdha. 
Briketat e prodhuara në këtë mënyrë nuk 
munden të shendohen në qymyr druri dhe 
janë më të lira se sa briketat e prodhuara në 
presë rrotulluese. 

Presat me bosht punojnë në mënyrë të 
ndërprerë, ashtu që  lënda e parë futet në 
cilindra dhe ngjishet me bosht me kallëp 
të vogël. Materiali i cili ngjishet nxehet 
nën ndikimin e forcave fërkuese derisa ai 
shtyhet nëpër kallëp. Me këtë rast, lignin-i 
i përmbajtur në materialin fillon të veproj si 
mjet për  lidhje në materialin i cili ngjishet. 
Tek presat me kapëse cilindrike, briketat 
kanë formë cilindrike, me gjatësi (10-30) cm 
dhe diametër mes (8-10) cm, i cili është i 
përcaktuar nga diametri i kallëpit.

Fg. 4.2.4. Prerje në gjatësi dhe gjerësi 
në prerëse rrotulluese në formë koni me 

dy hapje për briketa dhe me ftohje të 
kallëpit: 1 – dhomez; 2 – bosht rrotullues në 
formë koni; 3 – mjet për ftohje; 4 – briketa; 

5 – kallëp cilindrik; 6 – shtrat 
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Tek makinat për briketim me prehje 
drejtkëndëshi fitohen briketa në formë 
të prizës, me dimensione të caktuara (fig. 
4.2.7).

Presat me bosht futen në lëvizje ose në 
mënyrë mekanike (me lëkundës dhe 
kollodok- bosht me gunga) ose në mënyrë 
hidraulike. Presat të cilat futen në veprim 
apo lëvizje me forcë mekanike janë me 
kapacitet më të madh prej 300 deri 450 
kg/h – në krahasim nga presat me të cilat 
futen në lëvizje me forcë hidraulike, të 
cilat janë me kapacitet më të vogël se 250 
kg/h.

Briketat e prodhuara në presa të cilat futen 
në veprim apo lëvizje me forcë mekanike 
janë të më forta dhe me dendësi më të 
madhe se sa nga briketat e prodhuara në 
presat të cilat futen në veprim apo lëvizje 
me forcë hidraulike me presion më të 
vogël, të cilat kanë forcë më të vogël dhe 
janë më të buta. 

Nëse me presën e cila përdoret për 
briketim të drurit duhet të briketohet 
mbetje e biomasës nga bujqësia, është e 
nevojshme të kryhet modifikim i caktuar 
të sistemit për sjelljen e lëndës së parë 
dhe të kallëpit. Koha për zëvendësimin e 
kallëpit varet nga materiali i cili briketohet 
dhe mundet të jetë disa qindra orë. 
Biomasa e caktuar, siç janë lëvoret e 
orizit, ndikon në kallëpin në mënyrë 

abrazive, me çka zvogëlohet jetë gjatësia 
e tij e eksploatimit. Është e nevojshme 
mirëmbajtja e regullt e presave me bosht. 

Presioni i shtypjes tek presat me bosht me 
forcë lëvizëse mekanike zhvillohet mes 
(110-140) MPa. Tek këto presa, presioni 
i lartë dhe nxehtësia e fituar nga fërkimi 
i materialit janë të mjaftueshme që të 

mirëmbahet temperatura e vazhdueshme 
e materialit, në të cilën lignin-i kalon në 
gjendje të qulli dhe ndikon si mjet për 
lidhje.  Ndonjë herë mund të ketë nevojë 
për ftohje, posaçërisht të kallëpit. Si mjet 
për ftohje përdoret uji. 

Fg. 4.2.5. Briketim me presë te lëvizshme 
me kapëse mekanike ose hidraulike:
1 – argurnent i landës së parë; 2 – kapëse; 

3 – forcë lëvizëse hidraulike apo mekanike të 
kapëses; 4 – burim-kallëp; 5 – briketë  Fg. 4.2.6. Prehje për së gjati e presës me 

kapëse: 1 – sjellje të landës së parë; 2 – bosht 
kërmillor; 3 – kornizë; 4 – kallëp cilindrik; 
5 – kapëse; 6 – levë për lidhje; 7 – bosht; 
8 – sistem për vaj për lyerje; 9 – vërvitës

Fg. 4.2.7. Makinë për briketim të 
briketave me formë  te prizmes
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Presat me bosht me forcë lëvizëse 
hidraulike prodhohen në Evropën 
perëndimore dhe përdoren, para së 
gjithash për briketim të materialit të lehtë, 
siç janë: letër, llomështi nga stacionet 
pastruese etj. 

Përparësitë dhe mangësitë e presave me 
bosht:

 • lëvizje më të vogla mes biomasës 
dhe trupit të presës;

 • teknologji më e lirë;
 • ekziston eksperiencë veç më e 

fituar me përdorimin e biomasave të 
ndryshme si lëndë e parë;

 • lagështia e materialit të lëndës së 
parë duhet të jetë <12%;

 • kualiteti apo cilësia e briketave të 
fituara zvogëlohet, me zmadhimin 
e kapacitetit të presës gjatë fuqisë 
nominale, dhe

 • nuk është i mundshëm karbonizimi i 
sipërfaqes së jashtme të briketave.

Briketimi me karbonizim. Mbetjet e 
drurit dhe mbeturinat nga bujqësia me 
përmbajtje të vogël të hirit mundet të 
briketohen me karbonizimin e tyre të 
pjesërishëm. 

Ekzistojnë dy lloje të briketave me 
karbonizim, edhe atë:

• briketat të fituara me një nga 
teknologjitë më parë të përmendura 
futen në furrë, ku pjesërisht 
karbonizohen;

• materialit të karbonizuar i shtohet 
mjet për lidhje (gëlqere, argjilë 
etj.), ndërsa pastaj materiali 
briketohet në dimensione dhe 
forma të ndryshme (formë veze ose 
cilindrike).

Nëse kapaciteti i briketave të prodhuara e 
të karbonizuara është i vogël, ato thahen 
në diell, derisa sasitë më të mëdha thahen 
në tharëse me përdorimin e gazrave të 
ngrohta të fituar gjatë karbonizimit. 

Përparësitë e kësaj teknologjie janë:

 • ekonomi apo kursim më i madhe 
gjatë kapaciteteve mes 200 kg/ditë 
deri 25 t/ditë;

 • përdorimin e cilit do lloj të mbetjeve 
(dru apo mbeturina nga bujqësia), 
ndërsa prodhimi mundet të përdoret 
si zëvendësim për drurin apo qymyr 
drurin; 

 • prodhimtaria e lëndëve djegëse 
shtëpiake që e ndotin më pak ajrin; 

 • investime të vogla;
 • mbetjet e panxhar sheqerit dhe nga 

kallamet e sheqerit tek mullinjtë për 
sheqer mundet të karbonizohet dhe 
briketohet me presa dhe me argjilë, 
si mjet për lidhje.

4.2.2.2. Teknologjitë për 
peletim 

Procesi i prodhimit të peletave në një 
repart zhvillohet në gjashtë etapa (fig. 
4.2.8), edhe atë: grirje (bluarje), tharje, 
peletim, ftohje, shoshitje dhe distribuim 
apo shpërndarje.  

Grirja e mbetjes të biomasës kryhet në 
grirëse, e cila më së shpeshti është e 
pajisur me çekiçë. Materiali grihet në 
formë të zdrukthjeve apo tallashit me 
dimensione më të vogla se diametri i 
peletave, gjegjësisht  6 mm. Para grirjes, 

Fg. 4.2.8. Proces teknologjik i prodhimit të 
peletave:  1 – magazinim i landës së parë; 

2 – mesmagazinim; 3 – grirje dhe sipas nevojës 
tharje të landës së parë; 4 – peletim; 5 – ftohje; 

6 – sitje; 7 – magazinimin i peletave
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nga lënda e parë mënjanohet materiali jo 
djegës (metale, gurë etj.)

Me grirjen mundësohet tharje më e lehtë 
e lëndës së parë për shkak se copëzat 
janë më të vogla dhe janë të vogla dhe 
me dimensione të  ngjashme. Nëse 
zdrukthjet apo tallashi kanë lagështi 
të njëjtë, qëndrueshmëria e peletave 
zmadhohet.

Nëse është e nevojshme, materiali i grirë 
thahet (më së shpeshti në fura rrotulluese 
cilindrike) me gazra të ngrohtë, të fituara 
gjatë djegies së fishekëve, ose masë 
mbeturinë të drurit, për çka shpenzohen 
rreth (20-25)% (varësisht nga lagështia e 
lëndës së parë) nga energjia e përmbajtur 
në fishekët. 

Lënda e parë hyrëse me lagështi  <17% 
mundet të peletohet me sukses. Nëse 
ka nevojë që peletat e fituara të jenë 
me lagështi (6-8)%, lagështia optimale 
në procesin e peletimit duhet të jetë 
<12%, (10-15)%, madje edhe më e vogël. 
Nëse lënda e parë fitohet nga procesi 
i përpunimit të drurit të thatë, nuk ka 
nevojë nga tharja e tij. 

Drunjët e butë janë më të mirë si lëndë e 
parë për prodhimin e peletave se nga ato 
të fortit për shkak se përmbajnë përqindje 
më të madhe të lignit-it. Lignit-i është 
material natyror si për lidhjen e fijeve 
të drurit ashtu edhe për lidhjen në vetë 
peletat. Nga lënda e parë e cila përmban 
sasi më të madhe kore fitohen peleta me 
cilësi më të madhe ngrohëse.

Për fitimin e 1 t peletave nga lënda e parë 
me lagështi (7-10)%, janë të nevojshme 
sasitë vijuese të lëndës së parë:

 • rreth 7 m3 zdrukthje apo tallash 
(lagështi 50-55%), dhe

 • rreth 10 m3 bujashka (lagështi 10-
15%).

Lënda e parë futet në makinë për pele-
tim e ashtuquajtur presë, ku ngjishet nën 
ndikimin e presionit të lartë dhe shtypet 
përmes kallëpit (fig. 4.2.9) me diametër 

të caktuar të hapjeve. Ekzistojnë dy lloje 
të makinave për peletim, edhe ato janë:  

 • i rrafshët – kallëp horizontal (lënda e 
parë shtypet nëpër majën e një kallëpi 
të vendosur horizontalisht), dhe

 • rrotullues – kallëp vertikal (dy (fig. 
4.2.10) ose më tepër rotorë e shtyjnë  
materialin nga brenda kah jashtë 
përmes një kallëpi të rrumbullakët). 
Peletat mundet të prodhohen në 
gjatësinë e dëshiruar.   

Lënda e parë deri te kallëpi sillet-vjen 
në mënyra të ndryshme, varësisht nga 
makina për peletim. Një apo më tepër 
rul (cilindër) e shtypin materialin nëpër 
hapjet e kallëpit pas së cilit me thikë të 
posaçme prehet materiali i ngjeshur në 
gjatësi të barabarta.

Procesi i formimit të peletave është 
paraqitur në fig. 4.2.9. Materiali sillet nga 
ana e parme e rulit, i cili e shtyp nëpër 
hapjen e kallëpit dhe e ngjesh. Shtresë 

Fig. 4.2.9. Formimi i peletave: 1 – landë e parë; 
2 – rul cilindrik; 3 – mbetje nga lënda e parë; 

4 – kallëp për peleta 
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shumë e hollë e lëndës së parë mbetet në 
kallëpin. Me rrotullim të vazhdueshëm të 
ruleve vazhdimisht sillet material i ri për 
tu ngjeshur. 

Distanca mes kallëpit dhe rulit cilindrik 
e jep kualitetin e fishekëve, energjinë e 
nevojshme për shtypje dhe kapacitetin e 
pajisjeve. Me zmadhimin e distancës për 
1 mm, zmadhohet energjia e nevojshme 
për 1,2 herë.

Kallëpi dhe ruli cilindrik punohen nga 
materiale rezistues ndaj vjetrimit. 
Materiale të përshtatshëm për këtë qëllim 
janë krom çeliku, të cilëve sipërfaqet 
prekëse në mënyrë termike u përpunohen, 
ndërsa pjesa e brendshme u mbetet 
elastik.  Kallëpi, ruli cilindrik dhe thikat për 
prerje zëvendësohen periodikisht. 

Tek makinat për peletim me kallëp të 
rrumbullakët të vendosur horizontalisht, 
lënda e parë ngjeshet dhe shtypet nëpër 
kallëpin e rrumbullakët me ndihmën e 
ruleve cilindrike (fig. 4.2.10). Numri i ruleve 
cilindrike sillet prej (2-6), varësisht nga 
dimensionet i makinës. Në disa modele 
kallëpi i rrumbullakët rrotullohet, ndërsa 
cilindrat janë të palëvizshëm, ndërsa 
në të tjerë kallëpi i rrumbullakët është i 
palëvizshëm, ndërsa rulet cilindrike janë 
të lëvizshme.

Tek kallëpet horizontal rrotullues, lënda e 
parë  sillet deri te kallëpi vetë nën ndikimin 
e gravitacionit. Në krahasim me makinat në 
formë të bërthamës, më lehtë pastrohen.

Në fig. 4.2.11 është dhënë prehje e 
një makine për peletim me kallëp të 
rrumbullakët të vendosur horizontalisht.

Fig. 4.2.10. Kalëp cilindrik i rafshtë: 
1 – cilindra; 2 – hekës; 3 – kallëp i rumbullakët; 

4 – thika për prerje; 5 – boshti kryesor 

Fig. 4.2.11. Maqinë për fitimin e peletave me 
kallëp horizontal

Fig. 4.2.12. Kalëp vertikal cilindrik:  
1 – lëndë e parë; 2 – kornizë – trup; 3 – mbulesë 

mbrojtëse; 4 – motorë; 5 – rrip trapezoid 
6 – rulë cilindrik; 7 – përçues të fishekëve
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Tek makinat për peletim me kallëp vertikal 
(fig. 4.2.12) përdoret kallëp cilindrik. 
Shumica e prodhuesve të pajisjeve për 
peletim përdorin kallëp cilindrik vertikal. 
Tek këto makina, mekanizmi për ngjeshje 
përbëhet nga kallëpi i fortë cilindrik në 
brendësinë e të cilit rrotullohen  (1-3) rule 
cilindrike për ngjeshje, ose rrotullohet vetë 
kallëpi cilindrik, ndërsa rulet janë statike. 
Sot ka makina tek të cilat rrotullohen edhe 
kallëpi cilindrik edhe rulet cilindrike. Forca 
e fërkimit transferohet me materialin i cili 
peletohet. 

Në numër më të madh të makinave për 
peletim me një cilindër, lënda e parë 

hyn në brendi të kallëpit cilindrik nën 
ndikim të gravitacionit, ose me ndikimin 
e transportuesit në formë të kërmillit. Tek 
sistemet me dy ose tre ruleve cilindrike 
është i nevojshëm përçues më efikas të 
lëndës së parë përmes tërë gjerësisë të 
kallëpit cilindrik.

Gjatë procesit të peletimit (ngjeshjes), 
lignit-i i cili natyrisht përmbahet në 
biomasën (e ka më tepër në drunjtë e butë) 
shkrihet dhe shërben si mjet për lidhjen 
me fijet e biomasës, ndërsa ndihmon të 
mbahet edhe forma e peletave derisa ato 
thahen. Lignit-i mundëson që sipërfaqja e 
jashtme e fishekëve të jetë e lëmuar. 

Peletat dalin nga kallëpi me temperaturë 
mes (90-95) оC. Që të mundet që lënda 
për lidhje të forcohet në mënyrë natyrore, 

është e nevojshme që ato të thahen. 
Zakonisht ftohen me ajër (me: qarkullim 
të vazhdueshëm vertikal, horizontal dhe).   

Pas ftohjes kryhet shoshitje që të 
largohen grimcat e vogla të mbetura  
(kthehen prapë në procesin e peletimit). 
Shoshitj më së shpeshti kryhet me sitë e 
cila dridhet (lëkundet). Peletat e ftohura 
magazinohen (në hapësirë të posaçme për 
magazinim) në thasë më të mëdha – prej 1 
deri 1,5 m3, në thasë më të vogla – prej 18 
deri 20 kg, ose në qese për përdorim në 
amvisëritë. Fishekët të paketuar në thasë 
janë më të shtrenjtë nga fishekët të cilët 
furnizohen me kamionë.

4.2.3. Radhitja e pajisjeve 
dhe hapësira e nevojshme 
për briketim dhe peletim 
në varësi nga kapaciteti 
Varësisht nga kualiteti apo cilësia i lëndës 
së parë, kapaciteti i repartit, procesit 
teknologjik, dimensionet e briketit/
peletës, prejardhjes së lëndës së parë, 
automatizimit të procesit etj. – ekzistojnë 
reparte të ndryshme për briketim/

Fg. 4.2.13. Makinë për prodhimin e 
peletave me kalëp vertikal

Fg. 4.2.14. Skemë teknologjike të repartit 
për briketim/peletim të mbetjes së drurit, 
me ciklon për menjanimin e ajrit të lagur:

1, 4, 9 – transportues kërmillor; 
2 – furrë për fitimin e ajrit të nxehur; 

3 – tharëse cilindrike rotulluese horizontale; 
5 – grirëse me çekiçë; 6 – përçues ne forme 

gypi për landë të parë të grirë;  
7 – ciklon; 8 – ventilator; 

10 – makinë për briketim/peletim
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peletim. Në fig. 4.2.14 është prezantuar 
skemë e repartit për briketim/peletim me 
tharëse cilindrike rrotulluese horizontale 
për tharje dhe vorbull për ndarje të ajrit 
nga copëzat e drurit, të cilat thahen me 
ajër të ngrohët që fitohet në furën 2. 

Tharja e lëndës së parë mundet të kryhet 
edhe në tharëse cilindrike të vendosura 
vertikalisht, por në praktikë më së shpeshti 
përdoren tharëse cilindrike rrotulluese të 
vendosura horizontalisht, të cilat punojnë 
me ajër të ngrohët, ose në produkte me 
djegien me temperaturë të kontrolluar të 
gazrave. Skema teknologjike e repartit të 
atillë është shprehur në fig. 4.2.15, ndërsa 
në fig. 4.2.16 janë shprehur radhitja dhe 
dimensionet e objekteve për vendosje të 
pajisjeve për briketim/peletim të mbetjes 
të biomasës me kapacitet prej 2 000 t/vit.

Përshkrimi i komponentëve të 
repartit për briketim/peletim

1а  Depo për biomasë të prerë. Mbetjet 
e biomasës duhet të ruhen në vend 
(depo) të posaçme për magazinim, 
ose në hapësirë të mbuluar  që është 
tërësisht e mbrojtur nga dukuritë 
atmosferike. Hapësira e mbuluar 
zakonisht është e ndarë nga hapësira 
për briketim dhe duhet mirë të 
ventilohet, me qëllim që lagështia 
nga biomasa plotësisht të avullohet. 
Transporti i biomasës nga hapësira 
për magazinim deri te depoja 
zakonisht kryhet me transportues me 
lentë.

1 Transportues kërmillor. Është i 
dedikuar për përçimin e biomasës së 
prerë deri te sita vibruese. 

2  Sitë dridhëse/lëkundëse. Sita ose 
rrjeti për sitje është e dedikuar 
për ndarjen e mbeturinave me 
dimensione më të madha. Mbeturinat 
e ndara nga sita me transportues të 
pjerrët kërmillor ose elevator sillet 

deri te grirësja me çekiç për shkak 
të grirjes plotësuese. Zdrukthjet apo 
tallashi nga sita dridhëse dërgohen 
në depon për material të lagur. 

3 Grirëse me çekiçë. E zvogëlon 
dimensionin e mbeturinave në 
madhësi mes (6-8) mm. Biomasa 
mbeturinë në grirësen mundet të 
futet me dorë ose në  mënyrë të 
automatizuar. Zdrukthajat apo tallashi 
nga grirësja përçohen në depon për 
material të lagur. 

4 Kotec për material të lagur. Mbetjet 
e prera të biomasës nga depoja për 
material të lagur futen në tharësen 
rrotulluese cilindrike 5. Që të 
ndihmohet në kontrollin e përmbajtjes 
së lagështisë, në hapësirën e mbuluar 
kryhet tharje primare të biomasës. 

5 Tharëse rrotulluese cilindrike. 
Biomasa e lagët e përgatitur thahet 
deri në lagështi mes (12-15)%. Tharja 
kryhet me ajër të ngrohët nga furra 8, 
e cila përdor mbeturinë biomasë ose 
briketa/fishekë.

5.1 Përçimi i materialit të thatë. Pas daljes 
së tharëses rrotulluese cilindrike, 
materiali përçohet në depo për 
magazinim (me kapacitet prej më së 
paku 4 orë punë të presës në rast të 
ndërprerjes së furnizimit), ose futet 
në makinën për briketim/peletim.

5.2 Gypa për ajër të ngrohtë. Nëpër këto 
gypa ajri i ngrohët nga furra 8 sillet 
deri te tharësja rrotulluese cilindrike, 
ndërsa ajri i ngrohtë i lagët përçohet 
kah cikloni 5.4. Ekziston mundësia 
ajri i ngrohët përsëri të kthehet kah 
tharësja me qëllim të kursimit të 
energjisë.

5.3 Ventilatori për ajër të ngrohët. 
Ventilatori për ajër të ngrohët siguron 
mbi presion për transport të ajrit 
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nëpër furrë, nëpër tharësen dhe 
nëpër gypat. 

5.4 Vorbull (ciklon). Para se të del ajri i 
ngrohët nga tharësja, ai përçohet 
në vorbullën-ciklonin 5.4, ku kapen 
grimcat ekzisuese nga biomasa. Kur 
ajri i ngrohtë është me lagështi më 
të vogël, për shkak të kursimit të 
energjisë, ekziston mundësia që ai 
përsëri të kthehet kah tharësja. Kur 
lagështia është shumë e madhe, ajri 
i ngrohët lirohet në atmosferë. 

6 Transportues kërmillor (në formë 
të kërmillit). Materiali i tharë 
transportohet deri te transportuesi 
me formë të-Y. Kapaciteti i tij duhet 
të jetë 15% më i madh se nga ai 
nominal. 

6.1 Transportuesi i gypit në formë të-Y. 
Materiali i thatë nga transportuesi 
kërmillor përçohet deri te makina 
për briketim/peletim.

7 Makina për briketim/peletim. 
Pajisjet ndihmëse përzgjidhen që 
të sigurohet furnizim për një ose 
më tepër makinave për briketim/
peletim.

8 Furra. Lënda e parë biomasës thahet 
në tharësen rrotulluese cilindrike 5 
me ajër të ngrohur i cili ngrohet në 
furrë. Si lëndë djegëse furra përdor 
mbetje të biomasës ose briketa/
peleta.

8.1 Depo për lëndë djegëse të furrës. 
Lënda djegëse (mbetjet e biomasës 
ose briketat/peletat) përçohet në 
depon. 

9 Rafte për ftohje. Briketat/peletat janë 
të ngrohura pas daljes nga makina 
për briketim/peletim. Përdoret sistem 
për transportin e tyre deri te raftet 
për ftohje para se të paketohen ose 
magazinohen. 

Fg. 4.2.15. Skemë teknologjike e repartit për briketim/peletim të mbetjes se biomasës: 
1, 6 – transporter kërmillor; 1a – dhomez për zdrukthje; 2 – sitë dridhese; 3 – grirëse me çekiça; 
3.1 – ciklon ose sitë dridhese; 4 – kotec për material të lagur; 5 – tharëse cilindrike rotulluese; 
5.1 – përçues për material të thatë; 5.2 – gypa për ajër të ngrohtë; 5.3 – ventilator për ajër të 

ngrohtë; 5.4 – ciklon; 6.1 – Y-tip i transporterit; 7 – maqinë për briketim/peletim; 8 – furrë; 
8.1 – dhomez për lëndë djegëse; 9 – rafte (vend për ftohje) 
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10 Sistemi për ventilim. Tymi dhe 
lagështia që krijohen me ftohjen e 
briketave/peletave duhet të përçohet 
jashtë nga hapësira me sistem për 
ventilim.

Lënda e parë sillet dhe magazinohet 
në magazinë, e cila duhet të jetë në 
hapësirë të posaçme, ndërsa jo në 
hapësirë për vendosjen e pajisjeve për 
briketim. Magazina mundet të jetë në 
hapësirë të hapur apo të mbyllur. Në atë 
kryhet paratharje të lëndës së parë. Nëse 
magazinimi është në hapësirë të mbyllur, 
duhet të sigurohet ventilim të mirë për 
përçim të vazhdueshëm të ajrit të lagur. 
Lënda e parë nga magazina deri te vendi i 
pranimit transportohet me lenta të qarkore. 
Nga magazina deri te sita dridhëse 2, e cila 
shërben për ndarjen e biomasës së prerë, 
lënda e parë përçohet me transportierin 
kërmillorë 1. Sita dridhëse apo lëkundëse i 
ndan copat e mëdha nga biomasa e prerë. 
Materiali i madh i ndarë, me transportier 
kërmillor ose elevator bartet për grirje 
në grirësen me çekiçë 3, në të cilën 
zvogëlohen dimensionet e biomasës në 
(6-8) mm. Sjellja e biomasës në grirëse 
mundet të jetë manuale ose në mënyrë 
mekanike. Materiali i grirë nga grirësja 
çohet kah depoja 4 e tharëses rrotulluese 
cilindrike 5.

Në tharësen rrotulluese cilindrike 5 lënda 
e parë thahet deri në lagështi (12-15)%. 
Materiali i tharë çohet në depon 5.1, i cili 
duhet të jetë me kapacitet prej minimum 
katër orë punë të tharëses, ose me 
ndihmën e transportierit kërmillor 6 (me 
kapacitet 15% mbi nominalen) në mënyrë 
të drejtë për drejtë të futen në makinën 
për briketim 7. Ajri i ngrohtë për tharje të 
lëndës së parë në tharësen rrotulluese 
cilindrike fitohet në furrën 8, e cila punon 
me mbetje nga procesi i briketimit të cilat 
vendosen në depon 8.1. Ajri i ngrohtë nga 
furra 8 me gypat përçues 5.2 përçohet 
deri te tharësja, ndërsa ajri i lagët nga 
tharësja me ndihmën e ventilatorit 5.3 
mundet të largohet në atmosferë, ose 
nëse është mjaft i ngrohët, mundet të 
kthehet në furrë për nxehje të serishme. 

Pas briketimit, briketat ftohen në linjë 
të posaçme dhe pastaj magazinohen në 
hapësirë për magazinim.

Në fig. 4.2.16 janë dhënë radhitja dhe 
dimensionet e objekteve në të cilët është 
vendosur pajisja paraprakisht e përshkruar 
për briketim/peletim të mbeturinës të 
biomasës nga bujqësia ose nga pyjet me 
kapacitet prej 2 000 t/vit.
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Në tabelën 4.2.2 janë dhënë 
karakteristikat e briketave nga mbetuinat 
e bujqësisë (fig. 4.2.19). Siç mund të shifet, 
energjia ngrohëse të këtij lloji të lëndës 
djegëse është gati identike me briketat e 
prodhuara nga mbetjet e drurit. 

4.2.4. Forma, dimensionet, 
masa dhe karakteristikat e 
briketave dhe peletave në 
varësi nga lënda e parë 
Briketat dhe peletat janë lloj i fortë i 
lëndës djegëse të fituar në mënyrë rrugë 
artificiale përmes shpenzimit të energjisë. 
Ato paraqesin masë të futur të mbeturinës 
të fituar nga pyjet dhe përpunimi i drurit, 
nga mbeturinat nga bujqësia, si dhe nga 
materiet organike nga lomoshtia apo 
mbetjet komunale. 

4.2.4.1. Briketat

Briketat me formë cilindrike (fig. 4.2.17) 
janë me gjatësi prej (4-40) cm dhe 
diametër (2,5-10) cm. Briketat në formë të 
cilindrit me lartësi prej 14 cm, diametër 7 
cm, masë 480 g, lagështi (8-10)% dhe 0,5% 
përmbajtje të hirit – ka dendësi specifike 
prej 660 kg/m3 dhe fuqi ngrohëse prej 16 
584 deri 17 011 kJ/kg. 

Briketat me formë të prizmës (kuadrante, 
drejtkëndëshe, gjashtëkëndëshe) kanë 
gjatësi dhe gjërësi mes (10-15) cm (fg. 
4.2.18). Briketat të punuara nga mbetjet 
e drurit mundet të prodhohen me dendësi 
prej (1,2-1,4) g/cm3.

Fg. 4.2.17. Formë cilindrike të briketave 
të punuara nga zdrukthjet nga druri dhe 

mbeturinë tjetër

Fg. 4.2.18. Formë prizmike të 
briketave të punuara nga zdrukthjet e 

drurit

Landë e 
parë H C O Mater. 

Avulluese Cfix Hi Dend. Hg/Hd
kg/m3 MJ/kg

Lëvore orizi 5,5 40,4 34,5 64,1 16,1 19,8 1 063 15,1/13,8
Misër 6,05 47,1 43,5 77,5 19,0 3,4    990 18,6/17,2
Trunguj 
pambuku 

5,99 47,1 43,9 75,8 21,0 3,16 1 090 19,0/17,2

Lëvore nga 
kafja

5,10 47,8 36,0 65,4 22,7 8,9 1 170 18,6/17,5

Tabela 4.2.2. Karakteristika të briketave të prodhuara nga mbeturinat e bujqësisë
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Tabela 4.2.3. Dendësia e briketave të 
fituara nga biomasa mbeturinë nga 
bujqësia                                 

Landa e parë
r

kg/m3

Kashtë nga gruri 710
Kashtë nga thekra 758,5
Kashtë nga thekri/gruri 4 : 1 770,3
Bar i thatë/kasht nga thekra1 : 1 713
Gjethe nga mështekna 730
gjethe/kashtë nga thekra 1 : 1 728,4
Trunguj dhe gjethe nga 
trangulli 758

Në kohë më të re prodhohen fishekë 
(briketa) nga Në kohët më të reja 
prodhohen peleta (briketa) nga mbeturinat 
bujqësore (kryesisht nga kashta). 
Megjithatë, për shkak të dendësisë më të 
vogël dhe vlerës energjetike më të vogël 
(rreth 500 kg dhe 16 MJ/kg). Me qëllim 
që të pengohet krijimi i zhir-it dhe të 
përmirësohen stabiliteti dhe afat gjatësia, 
të fishekëve të prodhuar nga kashta u 
shtohet kaolin, por me atë zmadhohet 
përmbajtja e hirit (8-10)%.

Briketat nga kashta janë të dedikuara, 
para së gjithash për përdorim industrial 
(rrallë në amvisëritë), për shkak të 
karakteristikave më të këqija në raport të 

briketave nga druri. Për atë qëllim bëhen 
eksperimente për prodhimin e briketave 
nga lënda e parë e bërë nga kashta dhe 
druri. 

Në disa vende, siç janë India dhe tjera, si 
lëndë e parë për prodhimin e briketave 
përdoren: mbetjet e drurit, mbeturina 
nga bujqësia dhe pleh organik i thatë 
nga bagëtia. Në tabelën 4.2.4 janë dhënë 
karakteristikat themelore të briketave 
të prodhuara nga lloje të ndryshme të 
lëndëve të para

Tabela 4.2.4. Karakteristikat e briketave 
të prodhuara nga: mbeturinë druri, 
Mbeturina nga bujqësia dhe pleh 
organik i thatë nga bagtia                                        

Përmbajtje e 
lëndës së parë

Lagështi Hi Hd
% % kJ/kg

Degë të thata 
druri 8 0,3 17 700

Degë të gjelbërta 
druri 42,9 0,25 12 100

Mbeturinë letre 
nga gazeta 6,9 2,9 16 100

(30-45)% mbetje 
e imët nga qymyr 
druri
(30-45)% mbetje 
druri nga degët
(15-20)% pleh 
organik i thatë 
nga bagëtia

2,4 32,2 18 500

25% mbetje e 
imët nga qymyr 
druri
25% kashtë
30% mbetje druri 
nga degë
20% pleh organik 
i thatë nga bagëtia

7,2 13,7 13 100

50% kashtë, 50% 
pleh nga bagëtia 5,4 9,2 15 100

40% kashtë, 40% 
zdrugthje, 20% 
mbeturina nga 
bagtia

9,2 14,0 13 700

Fg. 4.2.19. Briketa të fituara  
nga mbeturina nga bujqësia
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4.2.4.2. Peletat

Peletat e drurit janë prodhim i fituar me 
ngjeshjen e drurit të bluar. Sot aplikim 
më të madh kanë tek nxehja qendrore 
të objekteve banesore individuale dhe 
janë konkurrente të sistemeve për nxehje 
me naftë ose energji elektrike. Peletat 
mundet të përdoren edhe në sistemet 
për nxehje qendrore të qytetit, si dhe 
në repartet për prodhimin e energjisë 
elektrike. Gjithashtu, mundet të përdoren 
edhe në kazanët të dedikuar për djegien 
e thëngjillit. 

Peletat e drurit janë me formë cilindrike 
me gjatësi mes (5-40) mm dhe diametër 
(8-12) mm. Përmbajtja e lagështisë në 
peletat lëviz mes  (8-10)% nga masa e 
përgjithshme, ndërsa përmbajtja e hirit - 
mes (0,5-1)% nga masa e thatë.

Peletat e drurit prodhohen nga para 
së gjithash mbejet e drurit të thatë 
nga industria për përpunimin e drurit 
(zdrukthoje-tallash dhe pluhur i imët), por 
edhe nga korja e drurit dhe nga mbetjet 
e sharrimit të kërcejve.  Materiali duhet 
që paraprakisht doemos të bluhet dhe të 
thahet. Materiali i bluar ngjishet në kallëp 
nën presion të lartë. Peletat janë me formë 
cilindrike, me dimensione të barabarta 
(fig. 4.2.20), me ç’rast lehtësohet 

edhetransporti i tyre, magazinimi dhe 
përdorimi. Nuk ka nevojë të përdoret mjet 
për lidhje të grimcave në peletat, por nëse 
shtohet, mjeti doemos duhet të shënohet 
gjatë shitjes dhe përdorimit të tyre. 

Tabela 4.2.5. Karakteristika themelore 
të fishekëve nga druri dhe krahasimi i 
tyre                                              

Dimenzione Diemetër ∅ (6-10) mm
должина (10-30) mm

Vlera 
energjetike

(4,7-5,0) kWh/kg 
(16,9-18,0) MJ/kg
ose ~3 MWh/m3

Lagështi (7-12)%
Hi ~0,5%
Lënda e parë zdrukthje, bujashka, 

pluhur druri
Dendësi (650-700) kg/m3
Hapsirë ~1,5 m3/t
Krahasim
– vaj i lehtë 1 0001 → 2,1 t peleta

1 t       → 2,5 t peleta
– bujashka 
druri

1 m3   → 0,28 m3 peleta

 1 m3   → 0,18 t peleta        

Dendësia specifike e peletave është në 
mënyrë të konsiderueshme më e lartë se 
sa ajo e zdrukthjeve-tallashit të drurit nga 
të cilat janë prodhuar, dhe ajo varet nga 
përmbajtja e lagështisë në to. Përmbajtja 
e lagështisë në peletat lëviz mes  (8-10)% 
(gjatë procesit të kompresionit-ngjeshjes 
<15%), dendësia specifike është rreth 
(650-700) kg/m3 (për lagështi <10%), 
ndërsa fuqia e ngrohjes është mes (16,9-
18) МЈ/kg (4,7-5,0 kWh/kg). Sipas kësaj, 
1 t peleta gjatë magazinimit yen rreth 
1,5 m3 hapësirë. Me lagështi rreth 25%, 
zdrukthjet-tallashi nga druri kanë dendësi 
specifike prej 200 kg/m3. 

Në tabelën 4.2.6 janë dhënë fuqia 
ngrohëse dhe pjesëmarrja e hirit në peletat 
e prodhuara nga mbeturinat bujqësore, 
nga ushqimi i bagëtisë dhe nga mbetjet e 
pyjeve.

Fg. 4.2.20. Formë peletash të punuara nga 
zdrukthjet e drurit
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Nëse lënda e parë nga e cila prodhohen 
peletat është e thatë, energjia e cila 
shpenzohet në procesin e prodhimit 
është vetëm (1,5-2)% nga energjia të 
cilën e përmbajnë peletat e prodhuara. 
Gjatë përdorimit të lëndës së parë të 
lagur, për tharje shpenzohen (7-13)% nga 
energjia e peletave. Nëse lënda e parë 
duhet të bluhet, do të shpenzohen edhe 
10% plotësuese nga energjia të cilën e 
përmbajnë peletat (kapitulli 3.3).

Tabela 4.2.6. Fuqia ngrohëse dhe 
përmbajtja e hirit për fishekë (∅6,2 x 
21,75 mm) të prodhuara nga mbeturinat 
nga bujqësia, nga ushqimi i bagtisë dhe 
nga mbeturinat pyjore                   

Landë e pare Hd Hi në %
Pambuk 16 988 3,49
Plep 17 814 0,79
Ah 18 050 0,77
Pishë 18 754 0,64
Bredh dhe pishë  
(50 : 50) 18 367 0,71

Magazinimi i peletave të drurit mundet 
të jetë brenda në objektin apo jashtë. 
Nga magazina deri te kazani peletat 
transportohen me sistem me transportues 
kërmillor. 

Përdorimi i peletave të drurit për ngrohje 
është më i madh në: Amerikën Veriore, 
Suedi, Austri, Finlandë dhe Danimarkë. 

Karakteristikat e kualitetit apo cilësisë 
të peletave si lëndë djegëse dallohen 
varësisht nga vendi i caktuar (DIN 51731 – në 
Gjermani; SS 18 71 20 – në Suedi; ÖNORM M 
7135 – në Austri etj.). Në Amerikën Veriore 
dallohen dy lloje të peletave sipas cilësisë, 
edhe atë: të ashtuquajtura Premium (me 
përmbajtje të hirit <1%) dhe standarde (me 
përmbajtje të hirit deri 3%), të prodhuara 
nga korja dhe mbetjet e trungjeve. Peletat 
e prodhuara nga mbeturinat nga bujqësia 
përmbajnë sasi të konsiderueshme të hirit 
– prej 3 deri 10% dhe më tepër. 

Përparësitë e peletave si lëndë djegëse:

 • janë të lehta për përdorim;
 • magazinohen në hapësirë të vogël 

në raport me mbetjen e biomasës;
 • kanë energji specifike më të lartë 

dhe teknologji më efikase të djegies 
në krahasim me djegien të drejtë për 
drejtë të mbetjes të biomasës;

 • paraqesin lëndë djegëse të pastër, 
natyrore dhe të ripërtiritshme;

 • gjatë djegies së tyre lirohet masë 
e vogël e emisionit të gazrave të 
dëmshëm për mjedisin;

 • prodhohen nga materiale 
mbeturinash (mbetje druri nga prerja 
dhe pastrimi i pyjeve dhe industrisë 
për përpunimin e drurit, mbeturina 
nga bujqësia etj.), dhe

 • çmimi është stabil dhe nuk varet nga 
lëvizja e çmimit të lëndëve djegëse 
fosile.

4.2.5. Paketimi dhe 
transporti i briketave dhe 
peletave 
Peletat e ftohura magazinohen (në 
hapësirë të posaçme për magazinim) në 
thasë më të mëdha -  me madhësi prej 
1 deri 1,5 m3, në thasë më të vogla – me 
madhësi prej 18 deri 20 kg, ose në qese 
për përdorim në amvisëritë. Peletat e 
paketuara në thasë janë më të shtrenjta 
nga peletat që dorëzohen me kamionë. 
Transporti i peletave të vendosura në 
thasë të mëdha është më ekonomik, por 
është e nevojshme pajisje për ngarkimin 
dhe shkarkim nga kamionët, dhe për këtë 
nuk janë të përshtatshëm për përdorimin 
e shpenzuesve të vegjël. 

Peletët mund të transportohen pa u 
paketuar në thasë, me traktorë apo 
me kamionë me rimorkio, ose me 
kontejnerë të mbuluar me ceradë - për 
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shkak të distribuimit më të lehtë deri te 
shpenzuesit. Me një transportues mundet 
të furnizohen më tepër shpenzues apo 
konsumatorë, ashtu që sasia e tërësishme 
ndahet në pjesë, sipas nevojave të 
çdonjërit prej përdoruesve individual. Tek 
ky lloj i transportit përdoret ajër i ngjeshur 
apo kompresuar për ri-ngarkimin e 
peletave që ndodhen në depot-siloset 
deri tek kazanët, ose në mënyrë të drejtë 
për drejtë dërgohen deri te përdoruesi 
përfundimtar (kazani apo furra). Distanca 
për ri-shkarkimin pneumatik mundet të 
jetë >20 m.

Disa kompani në vendet veriore Nordike 
kanë zbatuar edhe furnizim të përdoruesve-
konsumatorëve me peleta me kontejnerë 
të cilët mund të ndërrohen. Gjegjësisht, 
përdoruesi fiton peleta në kontejner të 
posaçëm, i cili e kthen pas zbrazjes së 

tij, me ç’rast zvogëlohen shpenzimet për 
ngarkim/shkarkim të peletave.

Silosi për peleta duhet të jetë sa më afër 
kazanit. Distanca maksimale e sistemit për 
sjelljes të peletave deri te vendi ku ato 
digjen nuk duhet të jetë më e madhe se 15 
m (fig. 4.2.22). Silosi duhet të jetë i pajisur 
me: hapje për mbushje, ventil për lirimin 
e ajrit (∅200 mm) dhe hapje kryesore 
për inspektim dhe kontroll (këqyrje). Në 
atë do të duhej të vendosen dritare për 
kontrollin e nivelit të peletave. Ventili për 
lirimin e ajrit është i domosdoshëm gjatë 
ngarkim/shkarkimit pneumatik të peletave 
nga kamioni në silos. Tek ventili për lirimin 
e ajrit i duhet të vendoset edhe filtër në 
formë thesi. 
Peletat deri te djegësi i kazanit 
transportohen me bosht rrotullues të 
fiksuar apo fleksibil. Me atë fishekët 
merren nga fundi i silosit dhe sillen deri në 
lartësi të caktuar mbi djegësin (fig. 4.2.23), 

Fg. 4.2.21. Mënyra pneumatike e 
ngarkimit dhe shkarkimit të peletave prej 
kamionit me ceradë në (bunker) -depo 

apo hambar deponimi 

Fg. 4.2.22. Ngarkim-shkarkimi i peletave nga 
kamioni në bunker (depo) për ruajtje apo 
deponim 1-bunkeri ose hambari 2-kazani

Fg. 4.2.23. Furnizim të kazanit me peleta 
me bosht kërmillor: 1 – ventil për ç’arjosje; 
2 – gypa për mbushje; 3 –bosht kërmillor; 

4 – aparat për djegje; 5 – kazan 
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prej ku nën ndikimin e gravitacionit bien tek 
djegësi. Ky dallim lartësish kryen mbrojtje 
prej kthimit të flakës kah silosi dhe pengon 
ndezjen e peletave. 
Peletat duhet të magazinohen në hapësira 
të thata, me qëllim që mos të vijnë në 
kontakt me ujë apo ajër të lagët. Shi, borë 

apo lagështi e zmadhuar në hapësirën për 
magazinim shpie deri në bymim, hapje të 
peletave dhe shpërbërjen e tyre. 
Në tabelën 4.2.7 është dhënë pasqyrim i 
prodhuesve të cilët prodhojnë pajisje për 
paketim të briketave dhe peletave. 

Tabela 4.2.7. Pasqyrë e prodhuesve të paisjeve për paketim 

MAQINA PËR PAKETIM TË PELETAVE

prodhues/lloj kapacitet
thasë/h

paketim – 
masë në kg Çmimi në €

AUSLOOS BELGIA
ESSEGI F1000 Eco 200-600 1-50

ESSEGI F1000 Eco 1 800 1-25
ESSEGI F1000 Eco 1 800 5-50
ANYAN GEMCO 
CHINA DCSW 500 5-25

DCSW 250-300 25-50
DCS 300-400 10-50
DCS 500-1 000 1-5
MINGYANG CHINA, BZ-1 60-100 15-50 5 000,0-6 400,0
9PK 400-1 000 800,0-2 000,0
KLP-50 300-500 5-25 2 600,0-3 750,0
KLP-50 300-350 5-25 2 600,0-3 750,0
FADA China, 200 - 1200 100-3 000 1 000-40 000,0
HONGJI CHINA
BZJ-I 700-800 15 000,0

YUJIE CHINA
DCS-A 300-500 2,5-25

5-50 2 600,0-3 000,0

AV 31 ITALY 50 15 000,0- 45 000,0
SMC ITALY S3V 15 000,0
JIANGSU CHINAL CS-
Y4 800-1 000 0,3-5 9 300,0

YULONG CHINA BZJ 15-50 6 000,0-7 500,0
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Tabela 4.2.8. Karakteristika të prodhuesve për paisje për briketim

PRESA PËR BRIKETIM

Prodhues/lloj kapacitet
kg/h

∅ 
briket 
në mm

Lagështi 
në %

Fuqi 
të ЕМ
në kW

Masë 
në 
kg

Dedikim Çmimi 
në €

ADELMAN BP-
650 500 19 000,0

ACWORD AECO 
30 20-40 60 8-15 4,4 880

Mbeturinë 
druri

12 275,0

50 40-60 60 8-15 5,4 890 15 301,0
70 50-80 60 8-15 6,9 945 17 564,0
100 90-120 60 8-15 9,3 1 205 22 607,0
AGROLIS 
Mono 80-120 85 10-20 5 390 kashtë,

bar i 
thatë

10 560,0

DUO  200-250 85 10-20 9 560 15 600,0
AKM 006  80-120 75 10-14 5,5 300 

ANYANG 
GEMCO CHINA 

250-300 15-65 550
18 300,0- 
19 400,01 500-

2 500 20-60 2,5-11 1 850

ASKET 
BIOMASSER 
SOLO 50  
Poland

40-50 70 15-30 4,2 240 kashtë,
bar i 
thatë

6 600,0

DUO 100  80-100 70 15-30 8,75 380 12 600,0
MDM 350-500 60 24 2 400
BRIK STAR CS 
25 20-40 65 8-15 4,3 720

Universale

10 333,0

CS 50 40-65 65 8-15 5,6 730 12 680,0
CS 70 65-80 65 8-15 6,4 740 15 860,0
COMAFER ITALY 
D 70N  30-60 55 8-17 5,5 660 

Mbeturina 
nga druri 
(zdrukthje 
nga druri) 
dhe kashtl

13 100,0

D 85N  40-85 60 8-17 5,5 850 
110N  50-110 65 8-17 7,5 960 15 000,0
140N  70-140 70 8-17 9,3 1 180 
250N  100-250 75 8-17 11,2 1 400 21 375,0
350N  120-350 75 8-17 26 1 800 
MYTHOS  15-45 45 8-17 3 540 
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PRESA PËR BRIKETIM

Prodhues/lloj kapacitet
kg/h

∅ 
briket 
në mm

Lagështi 
në %

Fuqi 
të ЕМ
në kW

Masë 
në 
kg

Dedikim Çmimi 
në €

ECOMEC 
Fra nce
POR  JUNIOR 

30-50 50 5-17 5,6 680 

Mbeturina 
druri

7 800,0

POR A6  35-70 60 5-17 5,6 700 
POR A6 PLUS  40-80 60 5-17 7,5 760 
POR STAN-
DARD  60-90 65 5-17 5,6 800 

POR A 100N  60-100 65 5-17 7,5 1 000 8 500,0
POR OSCAR  100-180 70 5-17 9,4 1 250 
POR OSCAR 
PLUS  160-220 70 5-17 15 1 800 

POR SUPER 
OSCAR  350-400 70 5-17 28 2 200 

30  30 50 4 240 6 000,0
35  35 50 4 240 6 200,0
FALACH 
CZ 50  50 50 5,5 230 

Mbeturina 
druri

7 200,0

30  30 50 4 240 6 000,0
35  35 50 4 240 6 200,0
GROSS  
GERMANY
Genius 2/50 

30-50 50 5-18 5,5 700 

Universale

16 750,0

Genius 2/60  40-70 60 5-18 5,5 750 
Genius 2/70  60-90 70 5-18 7,5 850 
GP 80  80-100 50 5-18 7,5 870 7 890,0
GP 100  100-120 60 5-18 7,5 1 000 
GP 150  120-160 70 5-18 7,5 1 050 
GP 200  150-200 80 5-18 11 1 200 
GP 150S  120-180 70 5-18 11 1 050 
GP 250S  180-250 80 5-18 22 1 200 
GP 400S  350-450 80 5-18 22 1 450 
HUKUBAKR 
HK-07/A1  15-20 55 10-18 6 650 

Mbeturina 
druri

JEŘÁBEK CZ BAi 
60  30-60 65 5,5 710 14 300,0

BAi 115  50-115 76 7,5 730 16 320,0
BAi 150  110-150 100 18 1 400 
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PRESA PËR BRIKETIM

Prodhues/lloj kapacitet
kg/h

∅ briket 
në mm

Lagështi 
në %

Fuqi të 
ЕМ

në kW

Masë 
në 
kg

Dedikim Çmimi 
në €

KM 25  25-50 65 13 3 460 Mbeturina 
druriKM 50  50-80 65 13 5 480 

KRUSIS KL 40  40 70 15 4 550 Mbeturina 
druri

NAZZARENO  
ITALY
OLD 201M

150 17 500,0

PRODECO ITALY 
E55  15-60 55 14 5,6 600 

Mbeturina 
druri

9 950,0

E60 ECO  15-70 60 14 5,6 650 
E60  25-80 60 14 5,6 730 
NANO 55  50-60 55 14 450 
E60 SUPER  40-100 60 14 770 
E70 ECO  60-120 70 14 770 12 500,0
E70  50-140 70 14 1 300 
E80  80-210 80 14 1 450 
NANO 60  50-60 60 14 450 
REINBOLD 
GERMANY RB 
20SV 

20-40 40 4 600 
Mbeturina 

druri30SV  30-50 50 5,5 700 7 690,0
RB 50SV  40-60 60 5,5 750 
RUF 4/60x40  30 60 12 4 1 100 Mbeturina 

druriRUF 4/60x60  50 60 12 4 1 100 

SILESIA 
JXIII-2  130-150 50 11 1 000 

Biomasë
JXIII-1  200-250 75 18 1 200 
SPANEX  
GERMANY
SHB 40 

40 120 6-20 4 220 

universale
SHB 60  60 125 6-20 5,5 650 
SHB 100  100 125 6-20 7,5 650 9 000,0
SHB 125  125 125 6-20 7,5 680 
SHB 150  150 125 6-20 7,5 800 
SHB 250  250 125 6-20 11 1 000 
MTJ-1 100-150 45-55 11 3 300,0
MTJ-2 150-200 45-55 15 3 600,0
MTJ-3 200-250 45-70 18,5 4 500,0
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4.2.6. Prodhues të 
pajisjeve për briketim dhe 
peletim 
Në tabelën 4.2.8 është dhënë pasqyrë e 
një pjese të prodhuesve të pajisjeve për 
briketim, para së gjithash nga vendet e 
Unionit Evropian dhe nga rrethina më e 
afërt e Republikës së Maqedonisë. Përpos 
prodhuesve, janë dhënë edhe: kapaciteti, 
diametri i briketave, lagështia, fuqia e 

elektromotorëve, masa e makinës për 
briketim dhe çmimi i përafërt. 
Në tabelën 4.2.9 është dhënë pasqyrë e 
një pjese të prodhuesve për presave për 
peletim, nga vendet e Unionit Evropian dhe 
nga rrethina më e afërt e R. Maqedonisë.  
Përpos prodhuesve, janë dhënë edhe: 
kapaciteti, diametri i peletave, lagështia, 
fuqia e elektromotorëve, masa e makinës 
për peletim dhe çmimi i përafërt. 

PRESA PËR BRIKETIM

Prodhues/lloj kapacitet
kg/h

∅ 
briket 

në 
mm

Lagështi 
në %

Fuqi të 
ЕМ

në kW

Masë 
në 
kg

Dedikim Çmimi 
në €

C.F. Nielsen 
DENMARK
BPH 60

80-120 60

BPH 70 100-150 70
BPH 70-2 200-300 70
C.F. Nielsen 
DENMARK
BP 2000

150-225 50 29 800,0

BP 3200 400-600 60
BP 4000 600-750 60 36 600,0
BP 5000 900-1 200 75 64 750,0
BP 5500 900-1 400 75

BP 6000 1 200-
1 800 90 249 500,0
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Tabela 4.2.9. Prodhues të presave për peletim
PRESA PËR PELETA

prodhues/lloj kapacitet
kg/h

∅ 
fishek 

në 
mm

Lagështi
 në %

Fuqi e ЕМ
në kW

Masa 
në kg Dedikimi Çmimi 

në €

ANYANG 
GEMCO GC-
MZLH 25-42

200-
1 500

4-8

7,5-37
Dru

GC-MZLH508 2 000-
3 000 132/160

ZLSP120 75-100 2,2

biomasë

1 550,0
ZLSP150 90-120 4 1 750,0
ZLSP200B 200-300 7,5 2 200,0
ZLSP230B 300-400 11 (dizell) 3 600,0
ZLSP260B 400-600 15 3 995,0
ZLSP300B 700-800 22 5 450,0
ZLSP360 800-900 25
ZLSP400 900-1 100 30
BALL BRNO 
CZECH
LPBB120V1

75-100 3-6

10-20

3 (dizell) 100

Mbeturina 
druri,
20%  

agromatër. 
80%  

mbeturina 
nga druri i 

butë

1 000,0   
(1 200,0)

LPBB150V1 120-150 3-6 4 (dizell) 115 1 200,0   
(1 360,0)

LPBB200V1 150-200 3-12 7,5 (dizell) 240 2 180,0  (2 
520,0)

LPBB230V1 200-250 3-12 11 (dizell) 350 2 380,0   
(3 000,0)

LPBB260V1 250-300 3-12 15 (dizell) 390 2 980,0   
(4 200,0)

LPBB300V1 300-400 3-12 22 (dizell) 580 4 180,0   
(6 000,0)

LPBB360V1 350-450 3-12 22 (dizell) 690 4 780,0   
(6 800,0)

LPBB400V1 400-500 3-12 30 (dizell) 690 5 180,0   
(8 000,0)

LPBB200V2 55-100 4-10 5,5
Mbeturina 

druri
2 800,0

LPBB260V2 100-150 4-10 11 4 900,0
LPBB300V2 150-250 4-10 15 6 200,0
LPBB400V2 250-350 4-10 22 8 000,0
BREMBANA 
ITALY 
Pellettatrici 
PK50

50 6 8-15 4 410
Biomasë të 

çdo lloji

1 150,0

PK100 100 6 8-15 7,5 430 1 475,0
PK200 200 6 8-15 15 680 2 350,0
COMAFER 
ITALY
MiniPellet 
100

60-100 6 8-17 7,5 550
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me oksigjenin (oksiduesin) nga ajri, i 
ndjekur me lirimin intensiv të nxehtësisë 
dhe paraqitjes së flakës.

Instalimet për djegien e briketave dhe 
peletave mund të grupohen në dy grupe, 
edhe atë:

1.  instalime (furra dhe kazanë) për 
shfrytëzimin apo përdorim të 
objekteve banuese individuale dhe 
objekteve për djegien e briketave 
dhe peletave;

2.  instalime kazanësh për zbatime apo 
përdorime industriale  me djegie të:

5. MËNYRAT EFIKASE PËR SHFRYTËZIMIN E 
BRIKETAVE DHE PELETAVE

PRESA PËR PELETA

prodhues/lloj kapacitet
kg/h

∅ 
fishek 
në mm

Lagështi
 në %

Fuqi e ЕМ
në kW

Masa 
në kg Dedikimi Çmimi 

në €

CHENG 
DAI MACH.  
CHINA SES-
60

60 1,5-12 3,7 Presë 
universale

SES-100 100 7,5
SES-120 120 15
SES-180 180 30
GAMA 
CZECH
TL 700

1 200-
5 400 6 12-14 75 4 400 Biomasë

KOVONOVАK 
CZ
120/2,2

75-100 6 10-15 2,2 80 

Të gjitha 
llojet e 

biomasës

1 066,0

150/3 120-150 6 10-15 3 100 1 435,0
200/7,5 150-200 6 10-15 7,5 200 2 255,0
230/11 200-250 6 10-15 11 275 2 655,0
260/15 250-300 6 10-15 15 315 3 075,0
300/22 300-400 6 10-15 22 580 4 305,0
360/22 350-450 6 10-15 22 690 4 916,0
400/30 400-500 6 10-15 30 690 6 556,0
PELLET PROS 
USA
PP 85

35 2,3 85 Dru 1 800,0

PP 220 50-100 3,75 130 2 250,0
PP 600А 270 7,5 230 3 300,0
PP 600W 45-100 7,5 230 3 400,0

Energjia kimike brenda briketave dhe 
peletave mund të transformohet në 
energji nxehtësie me djegie të drejtë për 
drejtë apo menjëhershme. 

Energjia e nxehtësisë e liruar gjatë djegies 
së briketave dhe peletave mund të 
shfrytëzohet për fitimin e ujit të ngrohtë, 
ose avullit për përdorime të ndryshme, 
para së gjithash për ngrohje, për nevoja 
teknologjike ose për prodhimin e 
energjisë elektrike.

Djegia paraqet proces të ndërlikuar 
fiziko-kimik, gjatë së cilit ndodh lidhje e 
elementeve djegëse nga lënda djegëse 
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 • grilës (e palëvizshme dhe e 
lëvizshme),

 • shtresës së fluidizuar dhe 
 • në fluturim

5.1. PRODHIMI I ENERGJISË 
SË NXEHTËSISË
Топлинската енергија добиена со 
согорување на брикети и пелети нај-
често се користи за загревање на 
просторот за живеење и за готвење.

5.1.1. Potenciali energjetik i 
briketave dhe fpeletave 

Në tabelën 5.1.1 janë dhënë 
karakteristikat themelore të briketave të 
fituara nga biomasa e mbeturinave nga 
bujqësia dhe kartoni

5.1.2. Furra për djegien (të 
cilat djegin apo punojnë 
duke djegur) e briketave 
dhe peletave 
Furra për djegien e briketave. Briketat si 
lëndë djegëse e fortë mund të digjen në 
të gjitha llojet ekzistuese të shpreteve për 
djegie të drurit që përdoret për ngrohje 
ose për gatim. 

Nga secila furrë bashkëkohore për djegie 
me briketa kërkohet që e njëjta të jetë e 
sigurtë, energjetikisht efikase dhe e lehtë 
për shfrytëzim. Përmirësimi i efikasitetit 
të djegies te secila furrë bashkëkohore 
për djegie me briketa është kusht që të 
zvogëlohen tymi dhe emetimi i materieve 
të dëmshme të cilat e rrezikojnë shëndetin 
e njerëzve.

Tabela. 5.1.1. Karakteristikat themelore të briketave                                                

Briketa të 
prodhuara nga:

W A volatile S Cl Hd
% % % % % kJ/kg

Kashta e grurit 11,4 4,7 77,6 0,12 0,36 19 100
Kashta e thekrit 11,4 3,6 78,1 0,08 0,29 19 040
Bari dhe kashta 
e thekrit 15,4 3,7 77,2 0,12 0,33 19 360

Rrepa  dhe 
kashta e thekrit 13,5 4,6 77,0 0,14 0,42 18 700

Rrepa dhe bari 15,9 4,7 76,8 0,16 0,45 18 940
Rrepa, kashta 
dhe bari 13,9 5,2 76,5 0,15 0,34 18 620

Kartoni 9,5 11,0 77,9 0,11 0,06 16 840
Kallami 15,7 4,3 82 0,1 0,05 17 410
Kallami dhe 
kashta e thekrit 16,1 4,2 78,5 0,1 0,1 15 870

Gjethe dhe 
kashta e thekrit 18,2 16,2 67,1 0,1 0,3 15 850

Gjethe 25,3 23,9 62,5 0,1 0,1 15 830
Gjethe dhe 
degë të 
trangujve

16,5 21,7 64,0 0,2 0,2 13 910

W – lagështi; A – hi; S – sulfur; Cl – klor
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Dhënia e ngrohtësisë te furrat bashkëkohore 
për djegie me briketa është me anë të 
rrezatimit dhe konveksionit. Në mënyrë që 
të rritet dhënia e ngrohtësisë me anë të 
konvensionit, ekzistojnë tre mënyra, edhe 
atë:

 • të rritet temperatura e gazrave nëpër 
sipërfaqet e furrës të cilat bëjnë 
shkëmbimin e ngrohtësisë;

 • të zmadhohet sipërfaqja e furrës që 
bën shkëmbimin e ngrohtësisë, dhe

 • të zmadhohet shpejtësia e lëvizjes së 
gazrave (me ventilator).

Efikasiteti i furrave bashkëkohore për djegie  
me briketa është mbi 80%.Furra për djegien 
e peletave. Furrat për djegien e peletave 
janë pajisje automatike për djegie, tek të 
cilat përveç peletave është e nevojshme 
edhe energji elektrike për vënien e peletave, 
ajrit për djegie dhe largimin e gazrave. Ato 
kryejnë ngrohje të ajrit në hapësirën rreth 
furrës, sikurse te furrat klasike (shporetat 

me dru) për djegie me dru. Furrat me qelq të 
tejdukshëm mundësojnë shikueshmëri dhe 
kontrollim të flakës, respektivisht punën e 
furrës. 

Përparësi të furrave janë: shfrytëzim shumë 
i lehtë, sasi e vogël e hirit, rregullim i lehtë 
dhe rritje e shpejtë e temperaturës së ajrit 
në sipërfaqen që ngrohet.

Furrat zakonisht janë të pajisura me hapësirë 
për peleta me kapacitet prej rreth 50 kg, 
vendosur në pjesën e sipërme të furrës. Në 
pjesën e poshtme të hapësirës për peleta 
është vendosur boshti mbështjellës për 
transport të peletave kah grila e vendosur 
në pjesën e përparme të furrës. .

Furnizimi i grilës me ajër është në princip të 
dhënies të shtypjes. Me nxjerrjen e gazrave 
përmes grilës nga ngrohtorja krijohet vakum, 
me çka sigurohet se nuk do të vjen deri te 
largimi i gazrave në sipërfaqe (nga qelqi i 
hapur për kontrollimin e djegies). Në furrë 
ka ndryshues të ngrohtësisë me ventilator, 
me qëllim që thithet ajri nga sipërfaqja, të 
ngrohet dhe kthehet në sipërfaqe. 

Me atë temperatura nga sipërfaqet 
rrethuese të furrës mbetet relativisht e ulët. 
Puna e furrës kontrollohet me pajisje për 
kontrollim, i vendosur në furrë (ventilator 
dhe transmetues kërmillor). Rregullimi mund 
të jetë me dorë. Shumica e furrave janë të 
pajisura me ndezje elektrike të peletave.

5.1.3. Kazanët për djegien e 
briketave dhe peletave 

5.1.3.1. Kazanë për objekte 
banesore individuale (amvisëri)  

Me qëllim që energjia të shfrytëzohet 
në mënyrë efikase, sot kazanët të 
cilët përdoren për djegien e biomasës 
konstruohen apo ndërtohen në atë mënyrë 
që të sigurojnë kontroll komplet të ajrit që 

Fig. 5.1.1. Konstruksion i zakonshëm për 
djegjen e peletave nga druri: 

1 – bunker për fishekët; 
2 – bosht mbështjellës- kërmillor; 
3 – ndezje automatike elektrike; 

4 – shporta për hi; 5 – grilë; 
6 – ndryshues i nxehtësisë
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sillet për djegie, si dhe kontroll të gazrave 
të tymit të cilat e lëshojnë (dalin) kazanin. 
Poashtu, këto kazanë janë mirë të izoluar 
dhe të pajisur me kontroll automatike të 
sjellësit të ajrit dhe lëshuesit për gazrat e 
tymit, varësisht nga nevoja për energji të 
ngrohtësisë (energji për ngrohje). 

Në fotografinë 5.1.2 është paraqitur kazan 
për furnizim me energji të ngrohtësisë 
(ngrohje qendrore) të objektit banesor 
individual, me dru si lëndë djegëse të prerë 
(në formë) në copa (mundet edhe briketa) 
si burim i energjisë.  

Siç mund të shihet nga fotografia 5.1.2, 
druri për ngrohje së pari gazifikohet në 
pjesën e poshtme të dhomëzës (komorës) 
për mbushje  2 (zona për flakë). Gazi 
i fituar i distilimit më pas digjet në 

dhomëzën-komorën me temperaturë 
të lartë për djegie 10, në të cilën me 
ventilator sillet ajër sekondar 8 për djegie 
i ngrohur paraprakisht. Hiri lehtë largohet 
gjatë punës së kazanit, nga sipërfaqja e 
cila përdoret për mbledhjen e hirit 4.

Në fotografinë 5.1.3 dhe 5.1.4 janë paraqitur 
kazanët për fitimin e ujit të ngrohtë për 
ngrohje qendrore individuale, me peleta si 
burim i energjisë.

Sistemi automatik (fig. 5.1.4) për kontrollimin 
e punës së kazanit (ventilatori për gazrat 
e tymit 16; furnizuesi kërmillor (në fomë 
kërmilli) i peletave 25; ventili  rrotullues 
27; pompa për qarkullim të ujit të ngrohtë) 
në mënyrë të vazhdueshme e kryejnë 
rregullim, me qëllim që të fitohet diapazon i 
gjerë i fuqisë dalëse të kazanit, varësisht nga 
nevojat për ngrohje. Mënyra që më së paku 
është ekonomike është startimi i kazanit 
gjatë gjendjes së ftohtë. Për atë shkak, në 
atë periudhë kazani mbahet të punoj në 
fuqi minimale. Ndryshuesi i nxehtësisë 15 
punon me rrymim kundërkahës të gazrave 
dhe ujit me ngarkesë të ndryshueshme, 
respektivisht gjatë shpejtësisë më të madhe 
të gazrave të tymit, dhënia e nxehtësisë 
është më e madhe dhe anasjelltas. Nuk 
është i paraparë kondensim i avullit të 

Fig. 5.1.2. Kazan për djegjen e drurit për 
ngrohje dhe drurit nga mbetjet: 

1 –kapaku i sipërfaqes për dru me kanal; 
2 – sipërfaqe për dru me shtresë mbrojtëse; 

3 – grilë për djegje; 4 – sipërfaqe për mbledhjen e 
hirit; 5 –ventilator për ajr primar dhe sekundar ;
  6 – ajr sekundar; 7 –ajr primar; 8 – parangrohje 
e ajrit sekundar; 9 – gypi për rrymimin e ajrit 

sekundar; 10 – komora për djegje me temperaturë 
të lartë; 11 – kapaku për pastrim; 12 – ndryshues 
gypor i ngrohtësisë; 13 – sipërfaqja për nxjerrjen 
e hirit; 14 – dera për pastrim ; 15 – ventilator për 
gazrat nga tymi; 16 – senzori për gazrat e tymit; 

17 – kontrollimi mikroprocesues i punës; 
18 –mbajtës për transportim 

Fig. 5.1.3. Kazan për djegje të peletave:
1 – bunker për fishekë; 2 – transmetues kërmillor; 
3 – komorë primare për djegje; 4 – ajr sekundar; 

5 – komorë sekundare për djegje; 
6 – ndryshues i ngrohtësisë; 7 – sipërfaqe për hi; 

8 – sipërfaqe për hirin fluturues  
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ujit gjatë temperaturave më të ulëta të 
gazrave të tymit. Ventili përçues rrotullues 
27, i vendosur pas furnizuesit kërmillor 25, 
siguron 100% mbrojtje të peletave nga 
djegia. 

Djegëset (grilat) për djegien e peletave. 
Ekzistojnë disa lloje të djegësve për 
djegien e peletave me kapacitet ngrohës 
mes 15 dhe 500 kW, të cilët përdoren 
për vendosje në furra dhe kazanë për 
fitimin e ujit të ngrohtë dhe avullit. 
Pjesa themelore ku kryhet djegia e 
peletave është grila e vendosur në 
ngrohtore, në të cilën sillen apo dërgohen 

peletat, në sasi që varet nga nevojat e 
nxehtësisë. Peletat përçohen në mënyrë 
automatike, në të shumtën e rasteve 
me bosht mbështjellës me repart 
elektromotor. Ekzistojnë tre lloje të grilave 
për djegie (Fig. 5.1.5), edhe atë:

 • me përçim të peletave nga poshtë;
 • me përçim të peletave nga lartë, dhe
 • me përçim horizontal të peletave.

Te sistemet me përçim të peletave nga 
lartë, peletat në grilën për djegie bien 
përmes një gypi, me çka grila me shkopinj 
të pa lëvizshëm ose lëvizës mund të jetë 

Fig. 5.1.5. Mënyrat për dergimin e peletave në grilën për djegje:
a) përçim nga lartë; b) përçim nga poshtë; c) përçim horizontal;

1 – ngrohtorja; 2 – ajr sekundar për djegje; 3 – ajr primar për djegje; 4 – hi; 5 – grilë; 
6 – boshtbartës me mbrojtës kërmillor; 7 – bunker për ruajtjen e peletave

Fig. 5.1.4. Kazan për ujë të ngrohtë me 
rregullim automatik të djegjes së peletave:

1 – derë për hirin; 2 – pastrami i grilës;
 3 – ajri primar; 4 –pastrim automatik i grilës; 
5 – ajr sekundar; 6 – grykë spirale; 7 – flutur e 

pakthyeshme; 8 – komora për djegje; 9 – pastrim 
automatik i ndryshuesit të temperaturës;  

10 – elektromotor për pastrim; 11 – ventilator për 
ajr; 12 – izolim nga qeramika; 13 – izolim i kazanit; 
14 – spirala; 15 – ndryshues i nxehtësisë ne forme 

te gypit; 16 –  ventilator për gazrat e tymit; 
17 – senzor për gazrat e tymit; 18 – sondë poçi; 

19 – kontrollim automatik; 20 – senzor për 
mbyshjen e silosit; 21 – motori; 22 – repart;

 23 – sipërfaqe ajrore; 24 – silos; 
25 – plotësues kërmillor; 26 – sensor për kontrollë;

 27 – ventil përçues rrotullues 
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nën kënd, ose në pozitë horizontale (fig. 
5.1.5 а). Te sistemet me përçim të peletave 
nga poshtë (fig. 5.1.5 b), peletat shtyhen 
nga poshtë, ndërsa flaka shpërndahet 
lartë. Te sistemet me përçim horizontal të 
peletave, balli i flakës mund të ketë kahje 
horizontale ose vertikale. Ajri për djegie 
përçohet në vendin e zjarrit me ventilator, 
ndërsa rregullohet varësisht nga nevojat 
për energji të nxehtësisë.

Kontrollimi i djegies te sistemet kryhet në 
mënyrë të ndryshme.  Ashtu për shembull, 
gjatë ngrohjes së ujit për ngrohje 
qendrore, rregullohet temperatura e ujit 
të kthyer, me përçim më intensiv ose të 
zvogëluar të peletave në grilën e vendit 
të zjarrit, sipas nevojave. Në rastet 
kur nevojat për energji të nxehtësisë 
janë në mënyrë të konsiderueshme të 
zvogëluara, krejtësisht ndërpritet përçimi 
i peletave në grille në vendin e zjarrit. Kur 
nevojat për energji të nxehtësisë do të 
zmadhohen, procesi i djegies sërisht në 
mënyrë automatike ripërtërihet.

Te kazanët ekzistues të lëndëve djegëse 
të forta është e mundur  vendosja e 
sistemit për djegie të peletave, nëse 
vendi i zjarrit kënaq kushtet minimale të 
nevojshme për atë qëllim, respektivisht 
të ketë sasi të mjaftueshme të: gjerësisë, 

gjatësisë dhe lartësisë. Nga ajo para së 
gjithash do të varet çfarë lloji të përçimit 
të peletave do të përdoret. 

Sistemet për djegie të peletave mund të 
vendosen edhe te kazanët tek të cilët 
digjet vaj i lehtë për djegie. Gjatë asaj, 
duhet të kemi parasysh se kapaciteti 
ngrohës i kazanit i cili  punon me peleta 
do të jetë vetëm (70-80)% nga nominalja, 
në rast se temperatura e gazrave dalëse 
të mbahet në nivelin e njëjtë.

5.1.3.2. Reparte kazanore për 
përdorim industrial 

Tek këto reparte, lënda djegëse nga 
magazina deri te reparti për djegie 
transportohet me: makinë për ngritje-
forklift (mënyra më e thjeshtë, e cila 
aplikohet në reparte me fuqi nominale të 
vogël), krane  (mënyrë përkatëse kur sillet 
lëndë djegëse me dimensione të mëdha, 
për shembull vandakë nga kashta) dhe 
transportues nga lloje të ndryshme (lenta, 
boshte mbështjellëse etj.). 

Lënda djegëse mund të sillet te reparti 
edhe me bartje apo furnizim kërmillor 
(për peleta dhe zdrukth) me ndihmës 
pneumatikë (peleta) etj.  

Më së shpeshti hiri nga reparti përçohet 
me transportues (me lenta, boshte 
mbështjellëse etj).

Në fig.5.1.7 është treguar repart për 
djegien peletave prej drurit si lëndë 
djegëse, në kazan për fitimin e ujit 
të ngrohtë për ngrohje qendrore të 
Universitetit për bujqësi në Norvegji. 

Reparti në vit prodhon 11 GWh energji të 
nxehtësisë. Gjatë kapacitetit ngrohës të 
peletave prej 4,7 MWh/t, konsumi vjetor i 
peletave është 2 200 t/në vit, e cila është 
ekuivalente me 1 100 t naftë.Fg.5.1.6. Përçimi horizontal i peletave në 

grilë të rrafshtë me shkopa lëvizës 
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Peletat deri te reparti i kazanit transpor-
tohen me kamionë. Lënda djegëse maga-
zinohet në dy silose nga çeliku, secili me 
kapacitet prej 35 m3. Peletat në repartin 
kazanor vendosen me sistem të lentave 
të mbyllura transportuese, ndërsa në 
vatrën 6 të kazanit sillen me elevator ver-
tikal dhe transportues horizontal. Vënia 

e lëndës djegëse në dhomëzën apo ko-
morën për djegie kontrollohet në mënyrë 
automatike, varësisht nga nevojat për 
ngrohtësi. 

Lënda djegëse digjet në grilën lëvizëse 4. 
Peletat hidhen në fillim të grilës lëvizëse 
dhe derisa të arrijnë te fundi i grilës, 
digjen. Ajri sillet nën grilë me çka djegia 
realizohet në faza. Energjia nga gazrat e 
nxehta përçohet tek pjesa konvektive e 
dhomëzës komorës për djegie, ku gypat 
e vendosur në mënyrë vertikale ngrohin 
ujin përreth e kazanit.

Me ndihmën e ventilatorit të tymit 12, 
gazrat nga kazani kalojnë përmes filtrit 
ciklonik  10, ku pastrohen nga hiri dhe 
vendosen në oxhak 11. Hiri nga dhomëza-
komora për djegie 6, nga pjesa konvektive  

Fig. 5.1.7. Skema e repartit për djegjen e 
mbeturinave nga druri në  

formë të peletave  
(Univerziteti për bujqësi, Norvegji):

1 – silosë për peleta; 2 – kontejner për hi; 
3 – elevator për peleta; 4 – grilë lëvizëse; 

5 – kazan; 6 – komorë për djegje; 
7 – ujësjellës; 8 – përçues i ujit të nxehtë; 

9 – ngrohës vertikal i ujit; 
10 – filtër ciklonik i gazrave; 11 – oxhak; 

12 – ventilator për gazrat e tymit 

apo gungaçe dhe nga cikloni 10 mblidhet 
dhe dërgohet me kontejner special për 
transport deri te magazina.

5.1.4. Kazanë për djegie 
të dengjeve- vandakëve 
nga kashta për ngrohjen e 
amvisërive 
Transformimi i energjisë kimike nga 
mbeturinat nga bujqësia në energji të 
nxehtësisë ose energji elektrike mund 
të kryhet në lloje të ndryshme të furrave 
dhe reparteve kazanore. Respektivisht, 
mbeturinat nga bujqësia mund të digjen: 
në fluturim, në grilë në shtresë ose në 
shtresë të fluidizuar.

Çfarë lloji i repartit kazanor (lloj i kazanit) 
do të përdoret, varet nga lloji dhe forma e 
mbeturinës që vendoset dhe nga përbërja 
e lagështisë dhe materieve tjera të cilat 
nuk digjen. Në tekstin e mëtutjeshëm 
do të përshkruhen disa reparte më 
karakteristike për transformimin e 
energjisë nga biomasa në energji të 
nxehtësisë ose energji elektrike.

Në fig. 5.1.8 është dhënë fotografi e 
kazanit për fitimin e ujit të ngrohtë 
për ngrohje qendrore individuale i cili 
punon me kashtë  (dengje (vandakë) 
drejtkëndëshe) si lëndë djegëse. Dengjet 
nga kashta grihen me grirëse  dhe si copa 
në mënyrë pneumatike (me mbi shtypje 
të ventilatorit) përmes ciklonit, me të cilin 

Fig. 5.1.8. Kazan për ngrohjen e ujit (të 
ngrohtë) për ngrohje qendrore, me bio 

masë (ballë të kashtës) si lëndë djegëse 
për objekt individual të banimit
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hidhet teprica e ajrit, vendosen apo futen 
në kazan, ku digjen në fluturim.
Në fig.5.1.9 është treguar skema e repartit 
për fitimin e ujit të nxehtë për ngrohjen 
e një ferme, në të cilën përdoret kashta 
si burim i energjisë. Reparti aplikohet 
për rajone të cilat disponojnë me mbetje 
kashte dhe të cilat janë të larguara nga 
sistemi qendror për ngrohje.
Siç mund të shihet në fig. 5.1.9, kashta 
në formë të dengjeve sillet me lentën 
e qarkore 2 deri te grirësja 3, me të 
cilën grihet në pjesë të vogla. Kashta e 
imët me ndihmën e sistemit pneumatik 
4, ventilit rrotullues 5 dhe përçuesit 
kërmillor 6 – vendoset në vatrën e kazanit 
9. Ajri i nevojshëm për djegien e kashtës 
sigurohet me ventilatorin 8. Djegia e 
kashtës në vatrën e kazanit është në 
fluturim (në ajër). Hiri nga vatra e kazanit 
përçohet me transportues në formën e 
lentës qarkore kah dalja 10, dhe  dërgohet 
në depo apo për magazinim. Produktet 

nga djegia dërgohen në pastrim në filtrin 
multi-ciklonik 11, prej ku me ndihmën e 
ventilatorit për gazrat e tymit vendosen 
në oxhak 13. Puna e kazanit është 
krejtësisht e automatizuar dhe e drejtuar 
me kompjuter nga vendi komandues 8..

Reparti është instaluar në vendin Nisum të 
Danimarkës, në vitin 1999. Ajo përbëhet 
nga kazani për djegien e kashtës dhe 
sistemi distributiv për ngrohjen e 70 
shtëpive. Kazani është me kapacitet 
ngrohës prej 800 kWt dhe siguron rreth 
(70-80)% nga ngrohtësia e nevojshme 
për ngrohjen e shtëpive në periudhën 
dimërore. Konsumi i përgjithshëm vjetor 
i kashtës është 900 denje apo vandakë 
me nga 530 kg, ose gjithsej rreth 480 t 
kashtë.

Këto reparte ndërtohen me kapacitet 
ngrohës mes (60-1 500) kW.

Fig. 5.1.9. Skema e repartit kazanor për fitimin ujit të ngrohtë për ngrohje, me 
kashtë si burim të energjisë, e ndërtuar në vendin Nisum në Danimarkë:

1 – kashtë në formë të dengjeve; 2 – lentë transportuese; 3 – grirëse; 4 – transport 
pneumatik i kashtës; 5 – ventil rrotullues; 6 – transport kërmillor; 7 – ventilator për ajr të 

pastërt; 8 – raft komandues; 9 – kazan me ujë të nxehtë; 10 – dalja e hirit; 
11 – multicikloni; 12 – ventilator për gazrat e tymit; 13 –oxhaku; 14 – ngrohje qëndrore
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5.1.5. Shqyrtim i 
prodhuesve të furrave dhe 
kazanëve për djegien e 
briketave dhe peletave 
Nuk është e mundur të tregohen të gjithë 
prodhuesit e furrave dhe kazanëve për 
djegien e briketave peletave, por është 
e dobishme të jepen disa karakteristika 
themelore teknike për disa prej tyre.

Në tabelën 5.1.2 janë dhënë prodhuesit e 
furrave për djegien e peletave, me të dhëna 
për fuqinë ngrohëse dhe çmimin, ndërsa 
në tabelën  5.1.3 janë dhënë prodhuesit 
e kazanëve për djegien e peletave për 
ngrohjen e ujit për ngrohje qendrore.

FURRA TË PELETAVE

Prodhues/tipi fuqi
në kW

Konsumi i 
peletave, kg/h

KVD
në %

Çmimi 
në €

HENAN KINGMAN M&E 
CHINA 33B 8 80

33C 10 80
GCF model 5 (9) 89
GCW model 5 (9) 89
GC-HP20 9 86
KOVA NOVAK CZ
KNP1,8 - 4,8 1,8-4,8 1 435,0

KNP 13 13 1 640,0
KNP5 18 4,9
KNP BIO 18 4,9
SILESIA 005 2,4-12 0,9-2,4 1 300,0
SILESIA 007 4-12 0,9-2,2 1 300,0
SILESIA 008 2-6 0,8-1,5 1 220,0
NOVAPACK CZ Anna1 3-5 77,3 650,0
Stavanger 3-12 2,2 78,1 420,0
Narvik 3-12 2,2 78,1 430,0
Anna maxima 8-12 81 950,0
MASTER BPS6 6 90 1 500,0
BPS9 9 90 1 650,0
BPS12 12 90 2 600,0
KALOR Lisa 6 84 1 200,0
Chiara 8 85 1 400,0
Gloria 10 86 1 800,0
Bella 12 87 2 200,0
EDILKAMIN F Miss 7,9 600,0
Iris L 7,8 1 450,0
DAL ZOTTO DAZO037 4-19,6 1-5 90-92 5 000,0

Tabela 5.1.2. Prodhues të furrave për djegjen e peletave me karakteristikat 
themelore teknike dhe çmimet  
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ARTEL LS6 6 1 460,0
LS8 8 1 670,0
LS12 12 2 550,0
EGO 11,6 91,5 3 000,0
COLA Wawe 3,6-12,7 89,2 3 200,0
COLA Easy 2,3-6 90 1 350,0
COLA Termo FOCUS 4,8-16,1 91,5 3 200,0
COLA Termo Orion 5-13 85 3 000,0
COLA Sprint 2,5-9,3 95 2 800,0
COLA Ellise 3,6-12,8 91,5 3 850,0
EXTRAFLAME Rosy 2,5-5 0,6-1,2 87 1 400,0
Mirella 2,5-5,5 0,75-1,4 1 660,0
ECOspar MK Solara 6 0,4-1,5 85-90
Tukana 8 0,7-1,95 86-92

Auriga 23 2 92

Tabela 5.1.3. Prodhues të kazanëve për djegjen briketave dhe peletave me 
karakteristikat themelore teknike                                    

KAZANË TË PELETAVE

Prodhues/tipi
fuqi

në kW
Konsumi i 
peletave, 

kg/h

KVD
në %

Çmimi në €

PETROJET 
Biorobot 15 4-15 95 4 000,0

Biorobot 30 6-30 95 4 400,0
Ekoefekt 40 12-40 95 6 200,0
Ekoefekt 49 14-49 95 7 600,0
WERNER 
A251 Standart 25 92 7 115,0

A251 Klasik 25 8 441,0
A251 Komfort 25 9 273,0
A251 LS Standart 7 963,0
A251 LS Klasik 9 309,0
A251 LS Komfort 10 148,0
A501 Standart 48 91 8 468,0
A501 Klasik 10 673,0
A501 Komfort 11 609,0
ATOMA KTP 
ECO SUN P7 14-30 3 000,0

LIDER PL 12 1 500,0
LIDER PL 25 2 400,0

FURRA TË PELETAVE

Prodhues/tipi fuqi
në kW

Konsumi i 
peletave, kg/h

KVD
në %

Çmimi 
në €
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WOODY DENMARK
Black Star 20 10-16 85-93

Black Star 20 20-30 88-92
PONAST ATK CZ
KP 10 4,5-14,9 1,25-3,7 85-88 3 500,0

KP 11 5-17 1,3-4 91-92 4 500,0
KP 20 7,5-25 1,6-6,3 85-88 3 800,0
KP 21 8-29 2-6,8 91-92 4 800,0
KP 50 13-48 3,9-12,9 90-91 5 400,0
KP 51 13,5-45,2 4-12 90-91 6 100,0
Per-Eko KSP DUO 15 15 85 1 600,0
Per-Eko KSP DUO 15 19 85 1 800,0
Per-Eko KSP DUO 27 27 85 2 000,0
PERFEKT DUO 15 15 93 2 080,0
PERFEKT DUO 25 25 93 2 200,0
PERFEKT DUO 35 35 93 2 400,0
PERFEKT DUO 50 50 93 2 950,0
GUNTAMATIC AUT 
Biostar 23W 6,7-20 komplet 10 800,0

Powercorn 12/50 12-50 komplet 21 700,0
Biocom 100 flex 100 komplet 23 000,0
AGROMECHANIKA
Licotherm AM 24/300I 7-24 1,5-6,3 88 2 600,0

Licotherm AM 42/300I 10-44 2,3-9,9 88 3 100,0
BENEKOVterm CZ 15 4,5-14 0,1-3,2 87 3 200,0
25 7,5-2,5 1,8-5,7 91 3 600,0
50 14-49 3,1-10,5 91 5 000,0

KAZANË TË PELETAVE

Prodhues/tipi
fuqi

në kW
Konsumi i 
peletave, 

kg/h

KVD
në %

Çmimi në €

ARTEL LST-16 16 3 300,0
LST-20 20 3 600,0

CENTROMETAL HR 14-50 1 360-1 500

BIODOM SLO 27 7,8-30,6 90 3 600,0
50 50
99 100
144 150
DHV Pxx 17-48 4 100-4 800
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HERZ D
Biocontrol 10 3,4-10,5 7 400,0

Biocontrol 20 7,3-25 7 900,0
Biocontrol 35 7,3-34,4 8 350,0
Biocontrol 45 13,1-45 11 100,0
Biocontrol 60 13,1-65 11 550,0
Biocontrol 300 75-300 14 600,0
Biocontrol 500 500

NORDICA Extraflame 30 9-30 5 350,0

OKOFEN 25 EU
15-64 kW 25 7 876,0

VIADRUS IRLAND
Hercules Eco 24 6 500,0

BAXI 20 Multi 2 x 20 6 070,0
25 25 4 035,0
32 32 4 518,0

HOVAL STU UK
100-1000 kW

KOB EU
35-1250 kW

SWEBO
350-3000 kW
HURST Steam boilers
4,5-272 t/h 
22,5-124 bar
- 510 oC

5.2. PRODHIMI I ENERGJISË 
ELEKTRIKE

5.2.1. Repartet për djegien 
e dengjeve-vandakëve nga 
kashta 

Në fig.5.2.1 është treguar reparti për 
prodhim të kombinuar të energjisë, në të 
cilin si lëndë djegëse shfrytëzohet kashta. 
Reparti kazanor ka efikasitet të madh 

KAZANË TË PELETAVE

Prodhues/tipi
fuqi

në kW
Konsumi i 
peletave, 

kg/h

KVD
në %

Çmimi në €

dhe emision të vogël të materieve të 
dëmshme.

Meqenëse procesi i djegies së kashtës është 
i ndërlikuar, te repartet që shfrytëzojnë 
kashtë si lëndë djegëse veçmas duhet 
t’i kushtohet kujdes konstruksionit të 
sistemit për djegie. Te disa konstruksione 
me grilë lëvizëse aplikohet edhe ftohje të 
drejtë për drejtë me ujë në grilë, me çka 
ndalohet mbledhja e hirit në grilë. Kazani 
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оC. Temperatura e ujit furnizues apo 
qarkullues mund të jetë mes (105-250)оC.

Emetimi apo lëshimi i oksideve të azotit 
dhe sulfurit gjatë djegies së kashtës është 
më i vogël nga emetimi tek repartet të 
cilët shfrytëzojnë lëndë djegëse fosile. 
Emetimi i CO2 është i njëjtë sepse gjatë 
djegies së kashtës, oksigjeni merret për 
djegie nga ajri.

Fig. 5.2.1. Skema e repartit për prodhim të kombinuar të energjisë të nxehtësisë dhe asaj 
elektrike i cili punon me kashtë si lëndë djegëse (prodhues „FLS miljo“nga Danimarka):
1 – transporter zingjiror; 2 – kashta; 3 – aparat për dozim; 4 – aparat për grimcim; 5 – mbyllës 

për mbrojtje nga zjarri; 6 –dhënës i kashtës; 7 – kanali me ujë të ftohtë; 8 – grila lëvizëse; 
9 – transporter i hirit; 10 – komora për djegje; 11 – ngrohës i ajrit; 12 – ventilator për gazrat e 
tymit; 13 – ventilator për ajr të pastërt; 14 – ajr për ndezje; 15 – parangrohje e ajrit; 16 – ajr i 

ngrohur për ndezje; 17 – pompë mbushëse; 18 – cilindër i kazanit; 19 – ngrohës i ujit; 
20, 21, 22 – ngrohës të avullit; 23 – uji për rregullimin e temperaturës së avullit të ngrohur; 
24 – turbinë e avullit; 25 – filtër; 26 – bunkerë për hi; 27 – gaz natyror; 28 – kondenzator; 

29 – dearator; 30 – uji nga sistemi distributiv; 31 – oxhak

(fig. 5.2.1) është nga tipi i kazanëve me 
cilindër, me qarkullim të ujit në avulluesit. 
Konstruksioni i dhomëzës -komorës për 
djegie siguron kohë të përshtatshme të 
mbajtjes apo ruajtjes së gazrave, me çka 
sigurohet djegie optimale e kashtës. 

Kazanët për djegie të kashtës prodhohen 
me kapacitet mes (25-200) t/h avull 
me parametra: shtypje mes (20-140) 
bar dhe temperaturë mes (300-540)
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6. INVESTIMET DHE PERIUDHA  
E KTHIMIT TË INVESTIMIT

Çmimi i briketave dhe peletave të 
prodhuara nga biomasa e mbeturinave 
nga bujqësia, nga prerja e drunjëve dhe 
nga mbetjet e drurit nga industria e drurit 
– varen nga: shpenzimet për prodhim, 
puna e dorës, mirëmbajtja e pajisjes, 
shpenzimi i energjisë, shpenzimi për 
furnizimin dhe transportimin e lëndëve 
të para, si dhe nga shpenzime tjera të 
ndryshme, përfshirë këtu dhe investimet 
në pajisje.

Pothuajse të gjitha shpenzimet për 
briketat dhe peletat varen nga më shumë 
faktorë specifik të shtetit në të cilin ato 
prodhohen.

6.1. INVESTIME NË PAISJE
Investimet në pajisje për prodhimin e 
briketave dhe peletave kanë ndikim të 
konsiderueshëm në çmimin e prodhimit. 
Ato shumë varen nga ajo se çka do të 
merret në investim, si psh.: a bëhet 
fjalë për repart të ri ose ajo është 
pjesë e nga ajo ekzistuese. Nëse bëhet 
rekonstruksion i objektit ekzistues (blihet 

vetëm pajisja), investimet e përgjithshme 
munden të zvogëlohen në mënyrë të 
konsiderueshme. 

Poashtu, në investime duhet të marrin 
pjesë edhe pajisjet për mbledhjen dhe 
transportimin e lëndës së parë, nëse ajo 
nuk organizohet në mënyrë tjetër, blerja 
e tokës në të cilën ndërtohet reparti dhe 
tjera.

Në tabelën 6.1.1 janë dhënë investimet 
në repartin për prodhimin e briketave dhe 
peletave me kapacitet prej 500 kg/h.

Duhet të përmendet se investimet janë 
shumë të ndryshme edhe kur bëhet 
fjalë për kapacitet të njëjtë të prodhimit 
të briketave ose peletave Vetëm për 
krahasim, në tabelën 6.1.2 janë dhënë 
investimet në pajisje për repartin për 
peletimin e mbetjeve të drurit me 
kapacitet prej 1 t/h, por me investime 
shumë më të larta (ky çmim me ofertë 
zyrtare nga ndërmarrja „Pelletе Mill“ nga 
Amsterdami, Holandë, është dërguar deri 
te prof.dr Sllave Armenski, ndërsa bëhet 
fjalë për kapacitet prej 3 000 t/në vit).
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Tabela  6.1.1. Karakteristikat themelore të briketave 
INVESTIMET NË REPARTIN PËR PRODHIMIN E BRIKETAVE NGA BIOMASA  

me kapacitet prej  500 kg/h
paisja kapaciteti fuqi copë Çmimi në € vërejtje

Grirëse e 
biomasës
WACFSJ-II

500-700 
kg/h

15 kW 1 2 450 Përdoret për grirjen e 
materialit të ashpër me 
madhësi <5 х 5 mm 
(diametër); 
Madhësia e biomasës së 
grimcuar është <3 mm

Transportues 
i biomasës
WACLX50

4 m 0,75 
kW 

мотор 

1 910 Përdoret për transport të 
biomasës së grirë deri te 
tharrësja

Tharrëse (dy 
furra)
WACNHGJ-II

700 kg/h 7,5 kW
5 kW

1 5 500 Dy tharrëse për tharrje 
momentale të biomasës së 
grimcuar me lagështi <50% 
me lagështi prej 8 deri 12%

Transportues 
i biomasës
WACLX50

4 m 0,75 
kW 

мотор 

1 910 Përdoret për transport të 
biomasës së grimcuar dhe 
tharrë deri te distributor i 
biomasës

Distributor 
i biomasës 
WACFP50

5 m 1,5 kW 1 2 280 Përdoret për distribuim të 
biomasës deri te dy presat 
për briketa 

Presë për 
briketa 
WACBZBJIII

230-250 
kg/h

18,5 
kW

2 4 550 
x 2

9 100

Përdoren për përpunimin e 
briketave nga druri me се 
користат за изработка на 
дрвени брикети со prehje 
e ndryshme tërthore: rrote, 
ovale, gjashtëkëndëshe (60-
80) mm

Paketuese e 
briketave 
WACBS420

0-10 m/
min

7,5 kW 1 2 500 Paketuesja përmban dy 
gypa kuarci për ngrohje; 
temperatura dhe shpejtësia e 
përçimit rregullohen

Çmimi i  përgjithshëm 23 650 €
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mbeturinat rregullisht krijohet në mënyrë 
sezonale), në to hynë edhe pagat për 
keto punëtorë.Numri i punëtorëve të 
punësuar varet nga më shumë faktorë siç 
janë: lloji i lëndës së parë për prodhimin 
e briketave dhe peletave (mbeturina nga 
bujqësia, mbetjet nga prerja e pyjeve, ose 
mbetjet e drurit nga industria e drurit), 
por, gjithashtu, edhe nga kapaciteti dhe 
nga operacionet teknologjike të cilat 
ndodhin. Poashtu, kapaciteti dhe puna 
në ndërrime kanë ndikojnë në mënyrë 
të konsiderueshme në numrin e të 
punësuarve. 

6.2. SHPENZIMET PËR 
PRODHIMIN E BRIKETAVE 
DHE PELETAVE

6.2.1. Shpenzimet për  
punë dore 
Në këto shpenzime janë të përfshira 
edhe pagat e punëtorëve të punësuar 
në repartin për prodhimin e briketave 
dhe peletave, por nëse angazhohen 
edhe punëtorë sezonal (biomasa nga 

INVESTIME NË REPARTIN PËR PRODHIMIN E PELETAVE NGA BIOMASA  
me kapacitet prej 1 000 kg/h

paisje kapacitet fuqi copë Çmimi në € Vërejtje
Grirëse e biomasës 1 000-1 

300 kg/h
90 kW 1 71 186

Kazan avulli
WACLX50

175 kg/h 150 kW 1
1

55 979

Paisje për matjen e 
lagështisë

1 27 635

Paisje për furnizim 
dhe përzierje 

1 000 kg/h 90 kW 1 35 756

Paisje për peletim,  
∅ 6 x 6-8 mm

22 kW 1 160 159

Ftohje 0,5 kW 1 49 609
Sitje 13 310
Lenta lëvizëse dhe 
transport tjetër 

183 292

Përçues gypor dhe 
paisje 

20 726

Mbrojtje kundër 
zjarrit 

46 982

Silos 47 114
Konstrukcion 
mbajtës

99 659

Montazhë 178 000
Paisje elektrike dhe 
kontrollë 100 000

Projektim 50 000
Çmimi i përgjithshëm 1 139 407

Tabela 6.1.2. Karakteristika themelore të briketave
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Çmimi i punës së dorës i briketave dhe 
fpeletave të prodhuara me tonelata dallohet 
nga shteti në shtet dhe varet nga çmimi 
mesatar i punës. Për shtetet me çmim të 
ulët të punës për kapacitet prodhues mes  
(3 000-4 000) t/në vit, shpenzimi për 
rrogën e të punësuarve mund të jetë edhe 
(3-5) €/t. Për kapacitet ky shpenzim është 
dyfish më i lartë dhe lëviz mes (5-10) €/t 
(në Gjermani, ku çmimi i punës është shumë 
i lartë, për repartin me kapacitet më të lartë 
dhe nivel të lartë të mekanizimit, shpenzimi 
për punë lëviz edhe deri 30 €/t). 

Në rastin e mbledhjes së mbetjeve nga 
prerja e pyjeve, pjesëmarrja e shpenzimit 
për rrogat e punëtorëve në çmimin e 
përgjithshëm zmadhohet në mënyrë të 
konsiderueshme. Në shtetet e zhvilluara 
pjesëmarrja e shpenzimit për rrogat e 
punëtorëve lëviz rreth 15% nga çmimi i 
përgjithshëm i briketave dhe peletave. c.

6.2.2. Shpenzimet për 
mirëmbajtjen e repartit 
Shpenzimet për mirëmbajtjen e pajisjes 
(makinat kërmillore dhe boshtore 
apoaksore për briketim dhe peletim) janë 
të konsiderueshme kur lënda e parë që 
briketohet ka veprim abraziv (lëvore dhe 
kashtë nga orizi etj.). Shpenzimet e vërteta 
varen nga edhe nga mirëmbajtja e rregullt 
e pajisjes.

Analiza të shumta tregojnë se shpenzimet 
për mirëmbajtjen e presave me bosht 
hidraulik janë në kufijtë mes (3-8) €/t, 
përderisa për presat kërmillore shpenzimet 
janë më të larta në sasi të konsiderueshme.

Është evidente se shpenzimet për mirëm-
bajtjen kanë ndikim të konsiderueshëm në 
çmimin e prodhimit dhe ato duhet të lloga-
riten në mënyrë precize.

 

6.2.3. Shpenzime për 
energji elektrike dhe lëndë 
djegëse  
Prodhimtaria e briketave dhe peletave 
realizohet me shpenzimin e: energjisë 
elektrike, lëndëve djegëse fosile, (naftë, 
benzinë, gaz të lëngshëm nafte etj. ), ujë 
dhe materiale tjera. Makinat për grirje, 
lentat kërmillore ose transportuesit me 
lenta, makinat për briketim dhe peletim, 
makinat për paketim etj. - shpenzojnë 
energji elektrike. Traktorët, ngarkuesit dhe 
shkarkuesit të pajisur me shportë e cila 
lëviz në mënyrë hidraulike, kamionët për 
transport të lëndës së parë ose të briketave 
dhe peletave, si dhe sharat motorike - 
shpenzojnë lëndë djegëse të lëngshme 
(naftë ose benzinë). 

Shpenzimet për grirje të mbeturinës 
biomasë mundet të jenë të rëndësishme 
apo të konsiderueshme dhe ato varen nga 
më tepër faktorë, siç janë: lloji lëndës së 
parë, shpenzimi e energjisë elektrike ose 
lëndës djegëse (karburantit) për grirësen, 
numri i njerëzve të cilët e punojnë në të etj.

Reparti për briketim ose peletim mundet të 
furnizohet me energji elektrike  nga rrjeti 
elektro-energjetik, ose me burim të vetin 
(agregat të lëndës djegëse të lëngshme 
ose të gaztë), varësisht nga lokacioni (nëse 
në afërsi ka rrjet elektrik distribues ose jo).

Shpenzimi i energjisë elektrike tek presat 
me bosht-aks lëviz në kufijtë mes (50-80) 
kWh/t, derisa tek presat kërmillore është 
mes  (100-120) kWh/t. Vlera më e lartë i 
përket presave me kapacitet më të vogël 
(<150 kg/h).

Shpenzimet për energji (elektrike dhe 
lëndë djegëse) llogariten sipas çmimit të 
energjisë elektrike ose lënda djegëse e cila 
për momentin është e vlefshme në vend. 
Nëse çmimi i energjisë elektrike është 
rreth 10 €ct/kWh, fitohet se shpenzimi për 
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energji elektrike është mes (8-12) €/t. 

Në tabelën 6.2.1 janë dhënë të dhëna 
për shpenzimin e energjisë gjatë prerjes, 
transportit dhe magazinimit të thuprave 
të vreshtës - – nga një hulumtim i kryer 
në Itali. Me çmimin e sotëm të energjisë 
elektrike prej 6,45 €ct/kWh dhe të naftës – 
prej 1,08 €/l, shpenzimet për operacionet e 
dhëna në tabelën 6.2.1 do të ishte: 16,25 + 
35,6 = 51,8 €/t.

Tabela 6.2.1. Shpenzueshmëria e 
energjisë elektrike për thupra prej 
vreshtës si mabterje mbeturinë

Operacion Lëndë 
djegëse Shpenzuesh

Energji
kWh/t

Prerje Naftë 5,74 l/t 57,4
Transport nafta 22 l/t 220
Grirje Naftë 5,25 l/t 52,5
Mbushje 
të silosit 

En. 
Elek. 5,5 kWh/t 14

transport
En. 
Elek. 65 kWh/t 163

Pompa për 
vaj

En. 
Elek. 30 kWh/t 75

Gjithsej     581,9

Gjatë tharjes së lëndës së parë, gjithashtu 
shpenzohet energji, e cila varet, para së 
gjithash, nga lagështia të lëndës së parë 
hyrëse, por mundet të merret edhe se 
shpenzimi për energji për tharje është 
mes (10-15) €/t.

6.2.4. Shpenzime për 
furnizim të lëndës së parë 
Shpenzimi për furnizim të lëndës së parë ka 
ndikim të rëndësishëm në çmimin prodhues 
të një tonelate të briketave dhe peletave 
të prodhuara, por ai varet edhe nga shumë 
faktorë tjerë. Në këtë çmim mer pjesë edhe 
shpenzimi për blerjen e lëndës së parë nga 
furnizuesit potencial, por edhe çmimi nga 
reparti për briketim dhe peletim. 

Transporti mundet në mënyrë të 
konsiderueshme ta zmadhojë çmimin 
e lëndës së parë dhe për atë shkak 
transport ekonomikisht i pranueshëm 
është transporti në largësi jo më e madhe 
se 20 km (për shkak të dendësisë së vogël 
të mbeturinës të biomasës nga bujqësia 
dhe mbetjet e drurit). Ai mundet të arrij 
edhe deri (20-25) €/t për transport në 
distancë <25 km, varësisht nga dendësia 
e shtresës të mbeturinës të biomasë e cila 
transportohet.

Në R. Maqedonisë  mund të pranohet që 
çmimi i lëndës së parë (pa shpenzimin për 
transport) të lëviz rreth 10 €/t për mbetjet 
e drurit nga fabrika e dërrasave. 

Në shpenzimet për furnizim të lëndës së 
parë duhet të hyjnë edhe shpenzimet për 
magazinim, të cilat varen nga më tepër 
faktorë (ndërtimi i objektit ose silos për 
magazinim). Këto shpenzime mundet të 
merren në kufijtë mes (8-10) €/t.

Tek mbjellat energjetike me shelg që ritet 
shpejt, katër shpenzimet kryesore të cilët 
në mënyrë të konsiderueshme marrin 
pjesë në çmimin e përgjithshëm të masës 
së thatë janë për: prerje (31%), transport 
(14%), magazinim (24%) dhe sigurim të 
sipërfaqes së mbjellur (18%).

6.2.5. Shpenzimet tjera 
Në shpenzimet tjera hyjnë shpenzimet 
për: tatim ndaj shtetit, pensionet, sigurimi 
i pajisjeve, furnizimi i vajit për lyerje, 
furnizimi i thasëve ose pajisje tjera për 
paketim etj. Mund të pritet që këto 
shpenzime mund të lëvizin mes (3-5) €/t.
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6.3. ÇMIMI I BRIKETAVE 
DHE PELETAVE TË 
PRODHUARA
Mundet të përfundohet se investimet në 
pajisje, si dhe shpenzimet për prodhimin e 
briketave dhe peletave varen nga shumë 
faktorë, të cilët dallohen varësisht nga lënda 
e parë ashtu edhe nga vendi i prodhimit të 
tyre.

Është e zakonshme gjatë ndërtimit të 
repartit, investitori të merr kredi nga banka. 
Ndikim të madh në çmimin e briketave ka 
lartësia e kamatës (është e zakonshme ajo 
të jetë rreth 6% në nivel vjetor), por edhe 
koha e kthimit të kredisë (për periudhë 
më të shkurtë pjesëmarrja në çmimin e 
përgjithshëm është më e madhe). Ashtu, 
për shembull, nëse kredia kthehet për 
periudhë prej 10 viteve, ndërsa pjesëmarrja 
e investimit është rreth 20 €/t, për periudhë 
të kthimit për investimin prej pesë viteve, 
pjesëmarrja zmadhohet në €/t.

Shpenzimet për prodhimin e 1 t peleta 
janë dhënë në tabelën 6.3.1. Shpenzimet 
për kthimin e investimit janë marrë sipas 
tabelën 6.1.2 (investimi prej 1 139 407 €). 
Shpenzimet tjera janë miratuar vetëm me 
qëllim që të fitohet çmimi i një tonelate, 
gjatë kapacitetit të repartit për peletim prej 
3 200 t/vit.

Tabela 6.3.1. Tabela 6.3.1. Çmimi 
orientues (shpenzim) për prodhimtari 
të 3 200  t/vit. Peleta nga biomasa 
mbeturinë

Pjesëmarrje
Shpenzim

€/t
investime (6% kamatë) në 10 
vite 37,74

Rroga për të punësuarit 18
Mirëmbajtje 8
Energji elektrike dhe lëndë 
djegëse 15

Furnizim i lëndës së parë dhe 
transport 20

Tjetër 5
Gjithsej 103,74

Duhet të theksohet se në investimet nuk 
janë marrë parasysh shpenzimet për blerje 
të tokës dhe të ndërtimit të objekteve. 
Nëse nuk merret parasysh pjesëmarrja e 
kredisë si shpenzim në çmimin e peletave, 
shpenzimet e përgjithshme do të ishin 66 
€/t.

6.4. PERIUDHA E KTHIMIT 
TË INVESTIMIT
Nëse merret çmimi i peletave sot në R. 
Maqedonisë prej 13  550 denarë/t (220 
€/t), investimet të dhëna në tabelën 
6.1.2 në shumën prej 1 139 407 €, me 6% 
kamatë për kredi i aprovuar për 10 vite 
dhe prodhim të 3 200 t/vit. peleta, do të 
ishin kthyer për 2,2 vite.  

Është bërë analizë tekno-ekonomike për 
repart tjetër për prodhimin e briketave 
dhe peletave prej 2 200 t mbetjeve të 
drurit. Investimet në repartin janë 258 460 
€. Për kredi të marrë në shtatë vite me 
kamatë prej 6%, investimet në çmimin e 

vit.
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Prodhim i briketave dhe peletave

prodhimit marrin pjesë me 35 €/t, ndërsa 
shpenzimet e përgjithshme me 82,45 €/t.

Periudha e kthimit të mjeteve të 
investuara do të jetë:
 

Mirëpo, periudha e thjeshtë e kthimit 
të investimit tek repartet për briketim 
është më e madhe për shkak të çmimit 
konsiderueshëm më të vogël, e cila lëviz 
rreth 9 500 (8 200-11 500) denarë, ose 
154 €/t (133-186) €/t.

Në rast të tillë, gjatë investimeve të njëjta, 
periudha e kthimit është:

Për rastin e dytë, për investim prej 
258  460 € për repart me kapacitet prej 
2 000 t/vit. Dhe çmim të briketave prej 
154 €/t, koha e kthimit të investimit do 
të ishte:
 
 

Nëse merret parasysh edhe investimi për 
blerjen e tokës për ndërtimin e objekteve 
të nevojshme, periudha e thjeshtë për 
kthim të investimit do të zmadhohet 
plotësisht.  

Gjithçka çka është dhënë më lart për 
periudhën e thjeshtë për kthim të 
investimit vlen vetëm nëse prodhohen 
dhe shiten 3 200 t/vit. peleta. Gjatë 
prodhimit më të vogël, periudha e thjeshtë 
e kthimit gjithashtu do të zmadhohet. 

vit.

vit.

vit.



85

D-r Sllave Armenski, D-r Done Tashevski, D-r Ljubica Karakasheva

1. S. Armenski: „Energjia nga biomasa“, 
libër, botues: „Alfa 94“, 243 faqe, 
Shkup, maj 2009.

2. K. Popovski, S. Armenski, Е. Popovska 
dhe S. popovska-Vasilevska: „Energjia 
e biomasës në Maqedoni “, libri, Shkup 
2009.

3. S. Armenski: „Bioenergy from waste 
wood from forests and industry“, West 
Balkan Project, 2005.

4. Biomass Energy Europe: Harmonization 
of biomass resources assess ments. 
Volume I. Best practices and methods 
handbook, Draft, June 2009.

5. S. Armenski: „Waste Wood Briquette 
Production Plants in Kuklish and 
Murtino Community“, Feasibility Study, 
January 2006.

6. S. Armenski: „Bioenergy from Agri-
culture and Livestock“, Renewable 
Energy Sources in R. of Macedonia – 
MAGA edition of the renewable ener-
gies identification and development in 
Macedonia, pp. 14-33, Katlanovo 2005.

7. О. Cukaliev: „Production of straw and 
other agricultural residue in R. of Ma-
ce donia and possibilities for use as 
bio fuel“, Workshop „Cereals straw 
and agri cultural residue for bioenergy 
in New Member State and Candidate 
Countries“, 2-3 October, Novi Sad, 
Serbia.

8. James A. Duke 1983 Handbook of  
Energy Crops. Unpublished.

LITERATURA






