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PRODHIMI I USHQIMIT 
DHE PIJEVE



 

Prodhimi i ushqimit dhe pijeve 
është një nga industritë më in-
tensive në aspektin e përdorim-
it të energjisë me shumë nën—
sektorë të ndryshëm. Këtu ne 
përqendrohemi në teknologjitë 
dhe teknikat e menaxhimit që 
ofrojnë potencialin më të madh 
për kursimin e energjisë dhe që 
janë të zakonshme për shumicën 
e nën—sektorëve. Rëndësia rela-
tive e secilës fushë do të varet 
gjithashtu nga nën—sektori. Për 
shembull, kostoja e ftohjes do 
të përbëjë një pjesë të madhe 
të faturave të energjisë në nën—
sektorin e ushqimeve të ngrira 
dhe të ftohta. Për një biznes që 
prodhon ëmbëlsira, sistemet e 
kazanëve dhe të shpërndarjes së 
nxehtësisë do të japin kontribu-
tin më të madh.

të ngrohtë
— Përdorni motorë me klasë 

efiçience IEC2 dhe pajisje të  
shpejtësisë së ndryshueshme 
për procesim dhe pajisje 
ndihmëse

— Ulja e ngarkesës në motorë 
dhe pajisje duke siguruar 
servisim të rregullt dhe bazik

— Mirëmbajtja dhe lubrifikimi i 
rregullt i makinerive 

— Përmirësimi i efiçiencës së 
një gjeneratori të nxehtësisë 
duke zvogëluar humbjet e 
nxehtësisë përmes oxhakut

NDËRTESAT E 
PRODHIMIT DHE 
ADMINISTRATËS

— Izolimi i mbështjellësit të 
ndërtesës

— Ngrohja dhe ftohja e 
hapësirës në mënyrë 
efiçiente në aspektin e 
energjisë

— Rikuperimi i nxehtësisë
— Ndriçimi LED dhe sensorët 

e lëvizjes për ndriçim sipas 
kërkesës, veçanërisht në 
dhoma, korridore dhe zona 
të jashtme

— Sisteme solare fotovoltaike 
në çatitë e fabrikës dhe të 
objekteve administrative 
për prodhimin e energjisë 
vetanake

— Ngrohës diellorë të ujit për 
ujin e nxehtë që përdoret në 
banjot e stafit dhe në dushe 
si dhe për të mbuluar nevojat 
e tjera për ujë të ngrohtë

Prodhimi i ushqimit dhe pijeve

PASQYRË E SHEMBUJVE 
TË INVESTIMEVE NË 
KURSIM TË ENERGJISË 
DHE NË ENERGJI TË 
RIPËRTËRISHME NË 
PRODHIMIN E USHQIMIT 
DHE PIJEVE

PROCESI I PRODHIMIT  
— Optimizimi i kontrollit të 

procesit, duke përfshirë 
sistemet e kontrollit 
automatik kompjuterik 

— Zëvendësimi i makinerive 
të përpunimit, përfshirë 
tenxheret dhe furrat, linjat 
e mbushjes së shisheve, 
pajisjet e paketimit, etj.

— Pajisjet e distilimit, tharjes 
dhe avullimit 

— Trajtimi dhe transporti i 
materialit të ndërmjetëm 
dhe i produkteve (p.sh. 
motorët transportues) 

— Sistemet e ajrit të 
kompresuar 

— Instalimi i sistemit të 
rikuperimit të nxehtësisë 

— Pompat e shpërndarjes së 
ujit 

— Prodhimi i avullit (p.sh. CHP) 
— Teknologjia e ftohjes dhe 

dhomat e ftohjes

SISTEMET NDIHMËSE
— Optimizimi i temperaturave 

të kondicionerëve të ajrit dhe 
të ftohjes

— Minimizimi i humbjeve të 
bartjes dhe ventilimit nga 
dhomat e ftohura, depot e 
ftohta dhe tunelet ngrirëse

— Rikuperimi i nxehtësisë nga 
sistemi i ftohjes

— Optimizimi i sistemeve të 
ajrit të kompresuar

— Zbatimi i teknologjisë së 
kombinuar të nxehtësisë dhe 
energjisë, veçanërisht në 
proceset që kërkojnë avull

— Optimizimi i izolimit duke 
zgjedhur materialet efektive 
të izolimit me vlera të ulëta 
të përçueshmërisë dhe 
trashësi të lartë

— Instalimi i pompave të 
nxehtësisë për rikuperimin e 
nxehtësisë nga ftohja e ujit 



MUNDËSITË PËR ENERGJI 
TË RIPËRTËRISHME

— Përdorni kaldaja me biogaz 
dhe biomasë, të cilat ju 
mundësojnë të shfrytëzoni 
mbetjet e prodhimit për të 
prodhuar nxehtësi

— Instaloni sisteme 
fotovolatike për të plotësuar 
energjinë që blini nga rrjeti 
me energjinë që prodhohet 
në objektet tuaja

— Përdorni ngrohës diellorë të 
ujit për përgatitjen e ujit të 
ngrohtë

AJRI I KOMPRESUAR 
Ajri i kompresuar përdoret si 
burim energjie për shumë op-
eracione ushqimi dhe pije pasi 
është një mënyrë mirë, e sigurt 
dhe fleksibile për ta bartur en-
ergjinë. Ajri i kompresuar është 
i zakonshëm në proceset që 
kërkojnë transportues dhe mik-
serë. Përdorimet tjera përfshi-
jnë formimin e shisheve plastike 
në industrinë e pijeve freskuese 
dhe përdorimin e thikave të ajrit 
për të ngritur produktet e shiri-
tave transportues. Kompresorët 
shkëmbyes mund të kursejnë 
deri në 50% energji. 

RIKUPERIMI I 
NXEHTËSISË 

Deri në 90% e nxehtësisë së 
prodhuar nga kompresorët, 
makineritë e prodhimit dhe p.sh. 
proceset e konservimit mund 
të ripërdoren për të ngrohur 
ujin ose ajrin, nëse e instaloni 
një sistem të rikuperimit të nx-
ehtësisë. Shqyrtojeni nëse nxe-
htësia e prodhuar në proceset 
tuaja mund të ripërdoret për të 
ngrohur hapësirat në depo ose 
punëtori dhe në linja të prodhim-
it me personel.  
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SHEMBUJ TË RASTEVE:

FURRA E BUKËS

Një furrë buke kishte instaluar 
një sistem ndriçimi efiçient mod-
ern me llamba fluroeshente me 
efiçiencë të lartë T5 dhe llamba 
halide metalike 35W. Ky sistem 
ofron nivele të njëjta ndriçimi 
sikurse llambat standarde, por 
me 64% më pak konsum të en-
ergjisë. Për më tepër, sistemi 
është i ndarë në dy qarqe, ku 
njëri qark është i mjaftueshëm 
për të siguruar qasje të sigurt 
kur furra nuk është në funksion.

FABRIKA E DJATHIT

Projekti parashikonte zëvendë-
simin e sistemit të vjetër të fil-
trimit për prodhimin e djathit. 
Sistemi i vjetër prodhonte djathë 
me anë të avullimit të gjysmë—
produktit të lëngët, duke konsu-
muar sasi të mëdha gazi për ta 
ngrohur lëngun dhe për ta avul-
luar atë. Sistemi i ri i nanofiltrim-
it ka një qasje konceptualisht të 
ndryshme të bazuar në ndarjen 
mekanike të grimcave të ngurta 
dhe të lëngshme, duke eliminuar 
konsumin e nxehtësisë dhe gazit 
në parim dhe, si rrjedhojë, duke 
qenë efiçient në energji. Me in-
vestimin prej 1 milion USD, kom-

MOTORËT DHE PAJISJET 
Motorët elektrikë drejtojnë shu-
micën dërmuese të proceseve 
që përdoren në industrinë e ush-
qimit dhe pijeve. Megjithatë, 
shumë kompani kanë motorë 
relativisht joefiçientë. Duke 
përmirësuar efiçiencën e mo-
torëve të pajisjeve tuaja mund 
të arrihet kursim i i energjisë dhe 
shpenzimeve. Shembull: Një mo-
tor me ngarkesë të plotë kon-
sumon koston e blerjes së tij në 
energji elektrike për 30 deri në 
40 ditë të funksionimit të vazh-
dueshëm. Instalimi i një pajisje 
me shpejtësi të ndryshueshme 
mund të kursejë deri në 30% të 
kostos së funksionimit. 

KALDAJAT DHE 
SHPËRNDARJA E 
NXEHTËSISË  

Duke siguruar prodhim dhe 
shpërndarje efiçiente të avullit, 
kostoja e energjisë mund të ulet 
për 30%. Pothuajse të gjithë 
nën—sektorët në industrinë e 
përpunimit të ushqimit dhe pi-
jeve kanë nevojë për një formë 
avulli në proceset e tyre. Kjo 
shpesh furnizohet nga kaldaja 
të instaluara në vendndodhje. 
Kaldajat mund të instalohen për 
furnizim me ujë të nxehtë ose 
avull (në temperatura dhe pre-
sione të ndryshme) në varësi të 
kërkesave të procesit. Kursimi i 
energjisë arrihet nëse instalo-
hen kaldaja efiçiente.

NXEHTËSIA DHE 
ENERGJIA E KOMBINUAR 

Nxehtësia dhe energjia e kom-
binuar janë një alternativë e mirë 
në rastet kur kaldajat duhet të 
zëvendësohen, pasi që ato prod-
hojnë nxehtësi dhe avull. Avulli 
përdoret në procese të shum-
ta të gatimit dhe në procesin e 
konservimit të ushqimit. 
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pania uli konsumin e saj të gazit 
natyror për 7.6 milion m3 në vit 
dhe përveç kësaj kursen mbi 
25% të energjisë elektrike/290 
MWh në vit). Projekti kishte një 
kthim në investim prej më pak 
se një viti.

PRODHUESI I 
AKULLORES

Një prodhues i akullores realizoi 
një projekt gjithëpërfshirës me 
shumë masa për efiçiencë të en-
ergjisë, duke përfshirë:
— ri—dizajnimin dhe rindërtimin 

e plotë të pajisjes së ftohjes 
me amoniak

• përmirësimet e ndriçimit dhe 
përmirësimet e kontrollit të 
ndriçimit

• instalimin e një sistemi të 
ri më efiçient të sistemit 
të ngrohjes, ventilimit dhe 
ftohjes për zonat e prodhimit

• përmirësimin e izolimit 
dhe vendosjes në depot e 
produkteve dhe në zonat 
tampon

Projekti rezultoi në një ulje prej 
59% të konsumit vjetor të en-
ergjisë elektrike duke përmirësu-
ar njëkohësisht ndriçimin, rehat-
inë dhe produktivitetin.

FTOHJA — KONTROLLIMI 
I TUBACIONIT

Sistemi ftohës për depot e ftohta 
në prodhimin e ushqimit dhe pi-
jeve përbëhet nga shumë kom-
ponentë që veprojnë së bashku 
si një sistem. Depot e ftohta 
dhe frizat për lëndët e para 
dhe produktet përfundimtare, 
raftet e kompresorëve dhe kon-
densatorët janë komponentët 
kryesorë që konsumojnë energji. 
Depot e ftohta, frizat dhe kom-
presorët zakonisht ndodhen 
në fillim (lëndët e para) dhe në 
fund (produktet e përfunduara) 
të procesit, ndërsa kondensa-
torët zakonisht janë në çati. Në 
këtë konfigurim konvencional të 
sistemit të ftohjes me “konden-
sim të largët”, një rrjet i gjerë i 
tubave e dërgon gazin e ftohjes 
nga kompresori te kondensato-
ri dhe te dhomat e ndryshme 
të ftohjes dhe të ngrirjes dhe 
pastaj përsëri në kompresor. Kjo 
rezulton në mundësi të konsider-
ueshme për rrjedhje të ftohësit 
gjatë rrugës. Derisa rastet e de-
pove të ftohta dhe të kompre-
sorëve së bashku përbëjnë rreth 
85% të konsumit të energjisë së 
sistemit, studimet inxhinierike 
kanë identifikuar mundësi të 
“fitimit të shpejtë” duke testuar 
dhe eliminuar rrjedhjet në siste-
met e tubacionit, duke rezultuar 
në përmirësimin e efiçiencës së 
energjisë dhe në kursime neto të 
kostos.


