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Industria e tekstilit

Industria e tekstilit e mban rekordin për një nga industritë me
efiçiencën më të ulët në përdorimin e energjisë dhe është
një nga industritë që konsumon
më së shumti energji. Rreth 34%
e energjisë konsumohet në tjerrje, 23% në endje, 38% në përpunim kimik dhe 5% për qëllime
të ndryshme. Energjia elektrike
shpenzohet kryesisht në proceset e tjerrjes/endjes ndërsa
energjia termike është energjia
kryesore në përpunimin kimik.
Energjia elektrike shfrytëzohet
kryesisht për operimin e makinave të ndryshme të përpunimit, dhe ekziston një grup i madh
makinerish të ndryshme të përpunimit që përdoren në industrinë e tekstilit. Konsumi kryesor
i energjisë elektrike në industrinë
e tekstilit është në prodhimin
e fijeve dhe rrobave, që përdor
75—80% të kërkesës totale të
energjisë në një fabrikë tekstili.

PASQYRË E SHEMBUJVE
TË INVESTIMEVE NË
KURSIM TË ENERGJISË
DHE NË ENERGJI TË
RIPËRTËRISHME NË
PRODHIMIN E TEKSTILIT
TË PËRGJITHSHME

— Sistemet e menaxhimit të
energjisë së ndërtesës
— Izolimi i ndërtesës
— Sistemet solare të ngrohjes,
ventilimit, klimatizimit dhe
ftohjes (HVAC)
— Ndriçimi LED
— Sensorët e shfrytëzimit
— Sistemi solar fotovoltaik
— Uji i ngrohtë solar

PROCESI I PRODHIMIT

Shfrytëzimi dhe makineritë e
prodhimit (Prodhimi i tekstilit
përbëhet nga një numër i madh
i proceseve dhe nën—proceseve
dhe, rrjedhimisht, një gamë
shumë të gjerë makinerish — ato
nuk janë të renditura këtu në detaje)
— Kompresorët
— Transformatorët
— Motorët Prodhimi i avullit/
nxehtësisë
— Rikuperimi i nxehtësisë
— Energjia e ripërtërishme dhe
kogjenerimi (p.sh. CHP)

MASA PËR PËRFITIM TË
SHPEJTË NË PRODHIMIN
E VESHJEVE

Instalimi i motorëve me efiçiencë
të lartë: Zëvendësimi i motorëve
të vjetër me efiçiencë standarde
me motorë të rinj me efiçiencë të
lartë (referenca: IE3/IE4) mund
të krijojë 30% kursim të energjisë ndërsa prodhimi i energjisë
është i njëjtë. Shpërndarja e ajrit
të kompresuar: zvogëlimi i rrjed-

hjeve në rrjet në të gjitha rrjetet
e tubave që shpërndajnë ajër të
kompresuar mund të shpëtojë
deri në 30% të energjisë.
Ajri i kompresuar: zvogëlimi i
temperaturës së ajrit që merret
dhe zvogëlimi i presionit. Ulja e
temperaturës dhe presionit të
ajrit zvogëlon sasinë e energjisë
së nevojshme për të pompuar
ajrin përmes rrjetit të shpërndarjes. Ndriçimi LED: Mesatarisht, zëvendësimi i sistemit
të ndriçimit të gjeneratës së
mëparshme me drita LED mund
të ofrojë kthim të investimit
brenda një periudhe kohore prej
më pak se 18 muajsh. Instaloni
invertor (VSD) në motorë me
regjime të ndryshueshme. Invertorët zvogëlojnë shpejtësinë
e motorëve për të garantuar
përdorimin e sasisë minimale të
energjisë, për shembull për ventilimin e dhomave. Kursimi i energjisë lehtësisht mund të jetë
50%. Rezervuari i ujit të ftohtë:
Sistemi i ftohjes mund të përdorë ujë të ftohtë të rezervuarit
(7 ° gradë), i cili ftohet kur energjia është më e lirë. Kur çmimet e
energjisë ndryshojnë gjatë ditës,
mund të jetë e përshtatshme të
ftohni një sasi të madhe uji, ta
ruani atë dhe ta përdorni në një
kohë kur çmimi i energjisë është
më i lartë. Izolimi i tubacioneve
të avullit: Izolimi i duhur i tubave
mund të zvogëlojë humbjet e nxehtësisë për 90-95%. Korrigjimi
i faktorit të energjisë: motorët
elektrikë gjatë punës gjenerojnë energji reaktive, e cila duhet
të neutralizohet nga korrigjimi i
faktorit të energjisë. Kjo mund
të bëhet ose nga prodhuesi i
energjisë ose nga kompania që
e përdor energjinë. Kostot për
adresimin e kësaj pike mund
të jenë shumë të larta në disa
vende dhe mund të shmangen
nëse kompanitë investojnë në
instalimin e pajisjeve për korrigjimin e energjisë. Zëvendësoni
rripat e rrafshët me rripa V në
motorët elektrikë. Rripat V janë
më efiçient se rripat e rrafshët.
Instaloni transformatorë me
humbje të vogla: Transformatorët elektrikë efiçientë mund të
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minimizojnë humbjet për shkak
të furnizimit të vazhdueshëm të
energjisë.

INVESTIMET NË
EFIÇIENCË TË ENERGJISË
ME PËRFITIME MË TË
MËDHA NË PRODHIMIN E
TEKSTILIT

Përdorimi i pajisjeve të ngrohjes
së ujit në pikën e përdorimit në
makina larëse të vazhdueshme:
Ngrohësit me gaz të ujit në pikën
e përdorimit mund të përdoren

për të mundësuar që proceset
të funksionojnë në mënyrë të
pavarur nga sistemet qendrore
të bojlerit të uzinës. Kjo do të
thotë që humbjet e bojlerit dhe
të shpërndarjes që ndërlidhen
me sistemet qendrore mund të
eliminohen. Mund të pritet kursim i energjisë deri në 50%.
Izolimi i nxehtësisë i makinerive
të ngjyrosjes me temperaturë
të lartë/presion të lartë: Izolimi
i tubave, valvulave, rezervuarëve
dhe makinerive është një parim i
përgjithshëm i praktikës së mirë
të mirëmbajtjes shtëpiake që
duhet të zbatohet në të gjitha
proceset që konsumojnë avull
në fabrikat e tekstilit. Materiali izolues mund t’i ekspozohet
ujit, kimikaleve dhe goditjeve
fizike. Prandaj çdo izolim duhet
të jetë i mbuluar ose i veshur me
një shtresë të jashtme të fortë
rezistente ndaj kimikaleve/ujit.
Kursim prej 2% në konsumin e
avullit për kilogram të fijeve të
ngjyrosura. Përdorimi i energjisë
diellore për zvogëlimin e madhësisë dhe pastrimin e mundëson
pothuajse 40—50% të kursimit
të energjisë.

Madhësia e duhur e pompës
dhe pompave të shumëfishta: Zëvendësoni pompat me
madhësi të madhe me pompa
me madhësi të duhur dhe kurseni
15% deri në 25% të konsumit të
energjisë elektrike për pompim.
Gjithashtu, investoni në pompa
të shumëfishta për ngarkesa të
ndryshueshme duke instaluar
sisteme paralele për ngarkesa
shumë të ndryshueshme dhe
kursimet tuaja shkojnë deri në
50% të energjisë elektrike të
konsumuar për pompim.

Ekstraktuesit e rollneve me vakum kursejnë 70—75% në energji.
Nëse po planifikoni përmirësime
në procesin e prodhimit, merrni parasysh zvogëlim e hapave
të përpunimit duke kombinuar
disa nga operacionet përbërëse
të përpunimit të lagësht në një
sekuencë të caktuar të përpunimit. Kjo mund të ndihmojë në
zvogëlimin e numrit të hapave
p.sh., të larjes dhe tharjes. Ja
disa shembuj:
— Një zbardhues i banjos mund
të zvogëlojë inputet elektrike
për 70%.
— Një numër më i vogël i
skajeve/kthesave mund të
ndihmojë në kursimin e rreth
20% të energjisë elektrike.
— Eliminoni kurimin në shtypje
dhe kurseni 100% të inputit
elektrik për hapin e kurimit.

SHEMBUJ TË RASTEVE:
NDRIÇIMI
Ngjyrosja e ndërprerë me makinën ngjyrosëse me rrjedhë të
ajrit: Makinat e ngjyrosjes me
rrjedhë të ajrit kanë raporte më
të ulëta të lëngut se sa makinat
konvencionale të ngjyrosjes. Për
të arritur ato raporte të ulëta të
lëngut, brenda makinës për ngjyrosje, pëlhura lëvizet nga ajri i
lagësht ose vetëm një përzierje
e avullit dhe ajrit (pa lëngje), e
ndihmuar nga një vinç. Solucionet e përgatitura të ngjyruesve,
pajisjeve ndihmëse dhe kimikaleve themelore injektohen në
rrjedhën e gazit. Deri në 60%
mund të kursehet në përdorimin
e karburantit të makinës.
Mbarsja me vakum e nxjerr ajrin
nga lecka dhe siguron ngjyrosje
më të mirë ose mbarjse kemikale dhe aplikim më uniform. Kjo
do të thotë që ju të përmirësoni
cilësinë DHE arrini 60—65% kursim të karburantit në krahasim
me sistemin konvencional.

Si një projekt pilot, një kompani tekstili testoi instalimin
e ndriçimit LED në një zonë të
veçantë, e cila mbulon rreth 20%
të objektit të tyre të prodhimit. Me 58% kursim të energjisë
elektrike, kompania ishte shumë
e kënaqur. Testi gjithashtu konfirmoi se nuk kishte asnjë ndikim
negativ në mikroklimën dhe se
ndriçimi i ri përmirësoi cilësinë
e kushteve të punës. Kompania ka vendosur për instalimin e
ndriçimit LED në të gjithë objektin.

PAJISJET MIKROVALORE
TË NGJYROSJES

Një kompani tekstili investoi
afërsisht 360,000 USD në pajisje mikrovalore për ngjyrosje dhe
kishte kursyer 90% të energjisë
në krahasim me makinerinë e
vjetër të ngjyrosjes me rreze.
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PAJISJET PËR RIKUPERIM
TË NXEHTËSISË

Një kompani që kishte investuar
rreth 300,000 USD në rikuperimin e nxehtësisë (nga ajri/uji),
ku nxehtësia e ajrit të shkarkuar
tani përdoret për të ngrohur
ujin e shërbimit për lagien përfundimtare (për shembull larja,
ngjyrosja dhe zbardhja kursente
30% të energjisë së përdorur).

INVERTORËT

Njësitë me shpejtësi të rregullueshme e përshtatin më
mirë shpejtësinë me kërkesat e
ngarkimit për operacionet e motorit, dhe prandaj sigurojnë që
energjia e përdorur nga motori
të optimizohet në një aplikim të
caktuar. Mund të kursehet deri
në 60% të energjisë për motor.
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