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ABBREVIATIONS AND ACRONYMS

CEO / KE

Krye-shef Ekzekutiv

CHP

Prodhim i Kombinuar i energjisë termike dhe elektrike

DH

Ngrohja Qendrore

DHC

Ndërmarrja e Ngrohjes Qendrore

EE

Efiçiencë e Energjisë

ERO /
ZRRE

Zyra e Rregullatorit të Energjisë

FS

Studim Fizibiliteti

HCA

Alokator i Kostove të Ngrohjes

SECO

Sekretariati Shtetëror për Ekonomi, Zvicër

TRV

Valvula Termostatike e Radiatorit

WBIF

Korniza e Investimeve e Ballkanit Perëndimorë

Page 5

Përmirësimi i Performances të Ngrohtores në Gjakovë
Plani zhvillimor 10 vjeqar 2023 - 2032

Korrik 2022

www.niras.com

1 HYRJE
Ngrohja Qendrore (NQ) konsiderohet si një teknologji me efiçiencë të lartë, dhe si e tillë paraqet
një sektor të rëndësishëm të energjisë, që adreson sigurinë e furnizimit me energji dhe ruajtjen
e energjisë, ashtu që ka ndikim të madh në mirëqenien e qytetarëve, zhvillimin e qëndrueshëm
ekonomik dhe mbrojtjen e ambientit.
Megjithatë, sektori i NQ në Kosovë në dekadat e kaluara ka pasur mungesë të investimeve dhe
zgjerimit. Përkundër faktit që në vitet e fundit, duke filluar nga viti 2014, janë vërejtur lëvizje
pozitive drejt zhvillimit të këtij sektori, ende sektori i NQ-së mbetet mjaft i vogël në nivel vendor
me mbulim të kufizuar në disa qytete, që plotëson afërsisht 3-5% të kërkesës së tërësishme për
ngrohje në Kosovë. Sektori i ngrohjes qendrore përbëhet nga 4 sisteme të NQ: NQ Termokos Prishtinë, NQ Gjakova - Gjakovë, NQ Termomit - Mitrovicë, dhe Zvecan. Sektori i amvisërisë dhe
shërbimeve konsiderohen si konsumuesit më të mëdhenjë të ngrohjes qendrore.
Në vijim të këtyre zhvillimeve të fundit, Strategjia Kombëtare e Energjisë, ka vënë si një ndër
objektivat strategjik kryesor zhvillimin e mëtejmë të sektorit të NQ-së; zhvillimi i sektorit të NQsë përmban 2 komponente kryesore: krijimin e sistemeve të reja në qytetet tjera të Kosovës dhe
zgjerimin e sistemeve ekzistuese të NQ-së.
Në vitet e fundit NQ Gjakova ka zhvilluar 2 projekte të rëndësishme që kanë ndikim të madh në
përmirësimin e furnizimit me ngrohje të konsumatorëve, e gjithashtu në përmirësimin e
operimeve dhe gjendjes financiare të ndërmarrjes:
-

Ngrohtorja e re me biomasë që përfshinë edhe njësinë e ko-gjenerimit – e financuar dhe
mbështetur nga BE; dhe
Përmirësimi i sistemit të NQ Gjakova – rehabilitimi i rrjetit të shpërndarjes dhe
nënstacioneve termike – që kryesisht financohet dhe promovohet nga SECO-Sekretariati
Zvicerian për Ekonomi.

Ky plan zhvillimorë synon që të bashkërendoj masat afatgjata dhe planifikimin e projekteve për
rehabilitimin, modernizimin dhe zhvillimin / zgjerimin e mëtejmë të sistemit të NQ Gjakovës, me
qëllim që të garantohet operim i qëndrueshëm i sistemit. Siguri e furnizimit me ngrohje për
konsumatorët ekzistues të kyçur në sistem dhe zgjerim i sistemit që do mundësoj kyçjet e reja të
konsumatorëve potencial.
Implikimet e krizës në Ukrainë dhe COVID-19 në shkallë globale, rajonale apo lokale kanë pasojat
e veta të pashmangshme për të cilat disa aktivitete të organizatave mund të vonohen! Në këtë
kontekst, NQ Gjakova do të përpiqet të zbusë efektet e krizës pandemike dhe të luftës përmes
politikave të kujdesshme duke mobilizuar mbështetjen vendore, kombëtare dhe ndërkombëtare.
Këto ndërhyrje politikash janë edhe më të rëndësishme në dritën e ndikimit negativ të pandemisë
në formimin e kapitalit njerëzor si një parakusht për rritjen e produktivitetit dhe biznesit të NQ.
Siç u përmend më lart, vonesa në zbatimin e planeve dhe projekteve ka të ngjarë të ndodhin.

1.1 Aktiviteti afarist i ndërmarrjes
NQ Gjakova është ndërmarrje publike e organizuar si shoqëri aksionare në pajtim me Ligjin për
ndërmarrjet publike, ku Komuna e Gjakovës është aksionari kryesor me 100% të aksioneve.
Megjithatë, pasi që aktivitetet kryesore të NQ Gjakovës janë prodhimi, shpërndarja dhe furnizmi
me energji, aktivitetet e ndërmarrjes kryhen po ashtu në përputhje me Ligjin për energji, Ligjin
për energjinë termike dhe Ligjin për rregullatorin e energjisë.
NQ Gjakova i nënshtrohet rregullimit nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE), dhe aktualisht
është e licencuar për këto aktivitete:
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a) Prodhimin e energjisë termike;
b) Shpërndarjen e energjisë termike; dhe
c) Furnizimin e konsumatorëve me energji termike (ngrohje).
Duhet theksuar se për aktivitetin e bashkëprodhimit të energjisë termike dhe elektrike,
ndërmarrja është në proces të kompletimit të dokumentacionit sipas kërkesave ligjore për
licencim.
Pra, deri më tani NQ Gjakova posedon këto licenca të lëshuara nga ZRRE:
a) Licencën për prodhimin e energjisë termike nr: ERO/Li_75/21, periudha e validitetit 30 vjet:
19 nëntor 2021 – 18 nëntor 2051
b) Licencën për shpërndarjen e energjisë termike (ngrohjes) nr: ERO/Li_03/17, periudha e
validitetit 15 vjet: 19 nëntor 2021 – 18 nëntor 2036; dhe
1. Licencën për furnizim të energjisë termike (ngrohjes) nr: ERO/Li_04/17, periudha e
validitetit 30 vjet: 4 tetor 2006 – 4 tetor 2035

1.2 Baza ligjore për përgatitjen e Planit Zhvillimorë
Legjislacioni i energjisë në Kosovë i obligon operatorët e sistemit, përfshirë edhe Operatorin e
Sistemit të energjisë termike, për të hartuar dhe dorëzuar në ZRRE për aprovim Planin
zhvillimorë afatgjatë.
Kërkesa ligjore dhe rregullative përkatëse të ndërlidhura me planet zhvillimore janë dhënë në disa
dokumente ligjore: Ligji për energjinë (neni 10), Ligji për energjinë termike (neni 15, paragrafi
3.2), Rregulla për licencimin e aktiviteteve të energjisë në Kosovë (neni 12, paragrafi 1.3) dhe
Licenca e Operatorit të sistemit të shpërndarjes (OSSH). Dispozitat respektive ligjore dhe
rregullative përcaktojnë obligimin e OSSH për të hartuar planet zhvillimore afatgjata dhe t’i
dorëzojnë në ZRRE për aprovim. Gjithashtu disa dispozita specifikojnë procedurat për hartimin,
dorëzimin, konsultimet, publikimin dhe monitorimin e implementimit. Po ashtu disa nga dispozitat
përcaktojnë komponentët kryesore që duhet të përmbaj një plan zhvillimorë, si dhe parashikimin
e të dhënave dhe informatave të ndërlidhura me planifikimin e zhvillimit të sistemit.
Ligji për Energjinë
Neni 10, paragrafët 1 dhe 2 përcaktojnë:
1. Çdo vit, Operatori i Sistemit të Transmetimit të energjisë elektrike, Operatori i Sistemit të
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Termike
dhe Operatori i Sistemit të Transmetimit të Gazit Natyror, i dorëzojnë Zyrës së Rregullatorit
për Energji Planin dhjetë (10) vjeçar për zhvillimin e rrjetit në bazë të kërkesës dhe furnizimit
aktual dhe të parashikuar pas konsultimit më të gjithë akterët relevant.
2. Plani i zhvillimit të rrjetit përmban masa efikase në mënyrë që të garantojë përshtatshmërinë
e sistemit dhe sigurinë e furnizimit, duke përshirë si në vijim:
2.1

njofton pjesëmarrësit kryesor të tregut për infrastrukturën që nevojitet të ndërtohet
apo të përmirësohet gjatë dhjetë (10) vjetëve të ardhshme;

2.2

të gjitha investimet që janë në zhvillim dhe identifikon investimet e reja që do të
ekzekutohen gjatë periudhës 10 vjeçare; dhe

2.3

ofron një kornizë kohore për të gjitha projektet e investimeve në periudhën 5 vjeçare.
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Ligji për energjinë termike
Neni 15, paragrafi 3.2 gjithashtu përcakton se:

Operatori i Sistemit të Shpërndarjes në kuadër të veprimtarisë së vet: përgatit plane vjetore
afatshkurta dhe afatgjata të zhvillimit të rrjetit të shpërndarjes dhe koordinon projekte me
Ministrinë dhe komunat;
Rregulla për Licencimin e Aktiviteteve të Energjisë në Kosovë
Në nenin 12, paragrafi 1.3, përcakton se:
Aplikuesi që aplikon për marrjen e licencës për shpërndarjen e energjisë elektrike, energjisë
termike dhe gazit natyror, përveç kërkesave të aplikueshme sipas nenit 8 te kësaj rregulle, duhet
të dorezoj në Rregullator Planin zhvillimor të sistemit.
Licenca për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes së energjisë termike
Ofron detaje tjera lidhur me planin zhvillimorë:
-

Në përputhje me Nenin 15 të Ligjit për Energjinë Termike, i Licencuari do të hartojë dhe
publikojë Planet Zhvillimore afatshkurta dhe afatgjata për zhvillimin e rrjetit të shpërndarjes
dhe t’i koordinojë planet e tilla me Ministrinë përkatëse dhe me institucionet komunale
përkatëse. I Licencuari do t’iu lë në dispozicion ndërmarrjeve gjeneruese të energjisë termike
për ngrohje si dhe furnizuesit(ve) planet dhe analizat e veta studimore.

-

Në Përputhje me Nenin 10 të Ligjit për Energjinë, Nenin 15 të Ligjit për Energjinë Termike dhe
Nenin 12 të Rregullës për Licencimin e Aktiviteteve të Energjisë në Kosovë, i Licencuari do të
përgatisë Planin Zhvillimor afatshkurtër (3 vjeçar) dhe afatgjatë (10 vjeçar) të Sistemit të
Shpërndarjes, dhe të dorëzojë në ZRRE për aprovim.

-

I Licencuari do të rishikojë planin zhvillimor çdo vit, në mënyrë që informacioni i paraqitur në
planin zhvillimor, të vazhdojnë të jenë i saktë në të gjithë aspektet materiale. Propozimet
eventuale për plotësimin apo ndryshimin e Planit Zhvillimor do t’i dorëzohen ZRRE-së për
aprovim.

1.3 Roli dhe mandati I Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes së
Energjisë Termike
Operatori i Sistemit të shpërndarjes së energjisë termike është i obliguar që të kryejë operim
efikas, ekonomik dhe të koordinuar të sistemit të shpërndarjes së energjisë termike në përputhje
me legjislacionin në fuqi.
Për rrjetin e shpërndarjes përkujdeset Operatori i Sistemit të Shpërndarjes që posedon licencë
për kryerjen e aktiviteteve të shpërndarjes së energjisë termike.
Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, për territorin e caktuar dhe të mbuluar nga rrjeti i
shpërndarjes kryen, shërbimet si në vijim:
-

menaxhon rrjetin e shpërndarjes;

-

mirëmban rrjetin dhe objektet në pajtim me kërkesat teknike;
Page 8

Përmirësimi i Performances të Ngrohtores në Gjakovë
Plani zhvillimor 10 vjeqar 2023 - 2032

Korrik 2022

www.niras.com

-

harmonizon projektet e veta me projektet për zhvillim ekonomik dhe urban të komunës;

-

parashikon kërkesat për energji termike në harmoni më projektet e veta për zhvillim
ekonomik dhe urban të komunës;
bartë në mënyrë të vazhdueshme dhe të sigurt energjinë termike përmes rrjetit të
shpërndarjes;

-

-

informon shfrytëzuesit e rrjetit me informata që iu nevojiten për qasje efikase në rrjet, si
dhe shërbime tjera përkatëse;

-

shqyrton planet për projekte të zgjerimit të rrjetit të shpërndarjes në pajtim me parametrat
e zhvillimit ekonomik dhe urban të komunës;

-

përgatit plane vjetore afatshkurta dhe afatgjata të zhvillimit të rrjetit të shpërndarjes dhe
koordinon projekte me Ministrinë dhe komunat;

-

bashkëpunon më Ministritë dhe komunat në përgatitjen e planeve, programeve dhe
strategjive zhvillimore;

-

vë në dispozicion të ndërmarrjeve prodhuese të energjisë termike, planet dhe analizat e
veta studimore.

-

Operatori i Sistemit të Shpërndarjes lejon prodhuesin tjetër të energjisë termike që të
kyçet në sistemin e rrjetit të shpërndarjes nëse janë plotësuar kushtet teknike, si dhe
kërkesat tjera të parapara me dispozitat e ligjit për energji termike dhe akteve tjera
përkatëse

Zgjerimi dhe rindërtimi i rrjetit të shpërndarjes të energjisë termike që nga pika e furnizimit deri
tek prodhuesi i energjisë termike është nën përgjegjësinë e Operatorit të Sistemit të
Shpërndarjes. Kushtet dhe procedurat për kyçje në rrjetin e shpërndarjes rregullohen me kodin e
shpërndarjes.
Operatori i Sistemit të Shpërndarjes vepron në pajtim me procedurat transparente, jodiskriminuese dhe të bazuara në parimet e ekonomisë së tregut. Operatori i Sistemit të
Shpërndarjes obligohet të bëjë instalimin e pajisjeve matëse të ngrohjes të cilat mundësojnë
leximin e rregullt të konsumit të energjisë.

1.4 Objektivat e përgjithshme të palnifikimit afatgjatë të sistemit të
NQ-së
Në mënyrë që të përmirësoj furnizimin me energji termike (ngrohje) në qytetin e Gjakovës,
Ngrohtorja e Qytetit sh.a. planifikon të rehabilitoj dhe modernizoj sistemin ekzistues të ngrohjes
qendrore (energjisë termike). Objektivat kryesor që synohet të arrihen me këtë plan janë:
1. Reduktimi i ndikimit në mjedis duke reduktuar emetimet e gazrave të dëmshëm serë;
2. Reduktim i humbjeve të energjisë, d.m.th. të energjisë termike dhe të ujit;
3. Optimizimi i sistemit të energjisë termike – balancimi i sistemit;
4. Zvogëlimi i kostove të ngrohjes për konsumatorët; dhe
5. Matja e konsumit të ngrohjes dhe faturimi i bazuar në konsumin e matur, që do të mundësoj
kursimin e energjisë / ngrohjes.
Në këtë drejtim, projektet kryesore të financuara nga donatorët ndërkombëtarë dhe me fondet
vetanake janë:
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-

Realizimi i projektit të ngrohtores së re me biomasë përfshirë edhe njësinë e ko-gjenerimit;

-

Rehabilitimi i 342 nënstacioneve ekzistuese. Rehabilitimi nënkupton instalimin e matësve të
ngrohjes, limituesve të rrjedhës /temperaturës, zëvendësimi i shkëmbyesve të nxehtësisë
dhe instalimi i sistemeve rregulluese;

-

Zëvendësimi i rrjetit të shpërndarjes në gjatësi tubacioni prej 7.5 km (gjatësia e trasesë
3.75 km) në degën veriore të rrjetit; dhe

-

Rehabilitimi / riparimi i segmenteve kritike në degën jugore, ku janë identifikuar rrjedhjet e
ujit dhe humbjet e energjisë termike. Këto investime synojnë të rrisin performancën e
ndërmarrjes.

Ashtu që të plotësohet kërkesa në rritje e qytetit të Gjakovës për ngrohje (energji termike),
Ngrohtorja e Qytetit Sh.A. Gjakovë planifikon të zgjeroj rrjetin dhe të kyçë konsumatorë të rij.
Në këtë aspekt projektet të financuara nga donatorët dhe me mjete vetanake janë:
-

Kyçja e konsumatorëve të rij përgjatë tubacioneve ekzistuese;

-

Prezantimi i masave të efiçiencës së energjisë në nivel konsumatori, d.m.th. instalimi i
valvulave termo-statike, matësve të ngrohjes / Alokatorëve të kostos së ngrohjes në
ndërtesat e banimit kolektiv (me shumë banesa), për të siguruar matjet e ngrohjes në nivel
banese; dhe

-

Zgjerimi i rrjetit të shpërndarjes së energjisë termike në lagjet e reja, që do të vlerësohet në
aspektin e fizibilitetit, analizave hidraulike të rrjetit, dhe kapaciteteve rezervë në ngrohtoren
me biomasë.

Këto investime kanë për qëllim rritjen e performancës së ndërmarrjes. Masat e përshkruara do
të sigurojnë:
1. Rritjen e ‘dendësisë së ngrohjes’ brenda rrjetit ekzistues të shpërndarjes dhe do të
zvogëlojnë humbjet e përgjithshme të energjisë termike;
2. Do të lirojnë kapacitetet e prodhimit në ngrohtoren me biomasë, pa pasur nevojë për
investime shtesë në ngrohtore;
3. Do të lirojnë kapacitetet e rrjetit të shpërndarjes; and
4. Zgjerimin e rrjetit të shpërndarjes për të kyçur konsumatorët e rij.

1.5 Përmbajtja e Planit Zhvillimorë
Plani zhvillimorë i Ngrohtores së Qytetit Sh.A. Gjakovë, është hartuar në përputhje me kërkesat
ligjore dhe me udhëzimet për përgatitjen e Planit Zhvillimorë të Sistemit të Shpërndarjes së
energjisë termike.
Ky Plan zhvillimorë përfshinë periudhën dhjetë-vjeçare dhe duhet të azhurnohet për çdo vit. Ky
dokument është azhurnim i planit të fundit zhvillimorë dhe paraqet planifikimin e zhvillimit të
sistemit për një periudhë afatgjate (10 vjet).
Komponentët kryesorë të Planit zhvillimorë janë:
1. Hyrja
a. Roli dhe mandati i Operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë termike;
b. Objektivi i përgjithshëm i planifikimit afatgjatë të sistemit të shpërndarjes së energjisë
termike; dhe
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c. Përmbajtja e Planit zhvillimorë.
2. Situata ekzistuese
a. Kapacitetet e prodhimit të energjisë termike;
b. Përshkrimi i rrjetit të shpërndarjes së energjisë termike;
c. Prodhimi, humbjet në rrjet dhe furnizimi / kërkesa aktuale; dhe
d. Projektet aktuale.
3. Problemet dhe sfidat e sistemit të NQ-së
a. Humbjet e larta në rrjetit e shpërndarjes;
b. Rrjeti i pa-balancuar;
c. Vjetërsia dhe gjendja e keqe teknike e nënstacioneve termike; dhe
d. Gjendja e keqe teknike e rrjeteve sekondare (në ndërtesa).
4. Analizat e konsumit të energjisë termike (ngrohjes) dhe parashikimi i kërkesës
a. Analizat e konsumit të tanishëm dhe paraprak; dhe
b. Parashikimi i kërkesës për periudhën planifikuese.
5. Planifikimi i rrjetit / sistemit
a. Metodologjia dhe kriteret për përgatitjen e planit zhvillimorë; dhe
b. Projektet e planifikuara.

2 SITUATA EKZISTUESE
Ndërmarrja NQ Gjakova është prodhuesi i furnizuesi i vetëm i ngrohjes qendrore në qytetin e
Gjakovës; po ashtu NQ Gjakova operon sistemin e shpërndarjes së ngrohjes dhe ofron
shërbimet e mirëmbajtjes të rrjetit sekondarë – instalimet e ngrohjes qendrore në ndërtesat e
konsumatorëve.
Me ndërtimin e Ngrohtores me biomasë, përveç prodhimit të energjisë termike prodhon edhe
energji elektrike dhe e injekton në rrjetin e energjisë elektrike me kushte favorizuese – prioritet
në blerje dhe tarifë nxitëse për një periudhë kontraktuese 10 vjeçare.
NQ Gjakova furnizon me ngrohje konsumatorët shtëpiak (amvisëri) dhe komercial e institucional
kryesisht në pjesët e urbanizuara të qytetit (figura 1); vlerësohet se në total 1,979 konsumatorë
janë të kyçur në sistemin / rrjetin e NQ-së, nga ku 1,645 janë konsumatorë të amvisërisë, 257
komercial dhe 77 janë konsumatorë institucionalë (publik).
Për shkak të prodhimit dhe furnizimit të pamjaftueshëm në vitet e kaluara, kur NQ Gjakova ka
operuar ngrohtoren e vjetër me mazut, numri i konsumatorëve është zvogëluar dukshëm në
vetëm 565 konsumatorë ‘aktiv’. Pjesa e mbetur e konsumatorëve konsiderohen ‘pasiv’, që
nënkupton se këta konsumatorë fizikisht janë të kyçur në rrjet, por nuk e përdorin (nuk
furnizohen me) ngrohjen qendrore për arsye të kualitetit të dobët të shërbimit të furnizimit
gjatë viteve të fundit.
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Fig.1: Zona aktuale e shërbimit të NQ Gjakova

Megjithatë, ndërtimi i ngrohtores së re me biomasë e komisionuar në 2021 ka ndikuar
pozitivisht, së pari në prodhim të qëndrueshëm të energjisë termike dhe në përmirësimin e
furnizimit të konsumatorëve me ngrohje. NQ Gjakova fillimisht do tenton që gradualisht të kthej
konsumatorët pasiv, ashtu që do të rritet baza e konsumatorëve, dhe po ashtu të gjej
mundësitë për zgjerim me kyçjet e konsumatorëve të rij.
Detajet për strukturën aktuale të konsumatorëve të NQ Gjakovës dhe sipërfaqet ngrohëse
përkatëse janë paraqitur në tabelën më poshtë:
Tab. 1: Struktra aktuale e konsumatorëve të NQ Gjakova
Kategoria e
konsumatorëve

Shtëpiak
Komercial
Institucional (Publik)
TOTAL

Struktura e konsumatorëve të NQ Gjakova
Nr. i përgjithshëm i
Nr. Konsumatorëve
konsumatorëve të
aktiv
kyçur

Nr. Konsumatorëve
Pasiv

1,645

497

1,148

257

37

220

77

31

46

1,979

565

1,414
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2.1 Kapacitetet e Prodhimit / Gjenerimit
Ngrohtorja e re me biomasë e NQ Gjakovës, e cila është komisionuar në fillim të vitit 2021,
është e pajisur me 2 njësi të prodhimit vetëm të energjisë termike (HoB) me kapacitet të
instaluar 2 x 5.5 MWTH, respektivisht 11 MWTH, dhe një njësi të ko-gjenerimit me kapacitet
termik 4 MWTH dhe elektrik 1.12 MWEL. Pra, ngrohtorja e re e NQ Gjakovës ka një kapacitet të
instaluar termik total prej 15 MWTH.
Në shtesë, në ngrohtore e NQ Gjakovës janë instaluar edhe 2 rezervuar të ngrohjes 2x250 m3,
me një kapacitet total të vlerësuar prej 3MWTH dhe me ngarkesë termike 12 MWhTH, të cilët janë
dizajnuar për të mbuluar kërkesat maksimale dhe optimizojnë prodhimin e ngrohjes duke ofruar
fleksibilitet për të plotësuar kërkesën e ndryshueshme.
Kaldajat ngrohtores janë të dizajnuara që të operojnë me biomasë druri – kryesisht cifla druri.
Tab. 2: Detajet e Ngrohtores së NQ Gjakovës
Kapacitetet e Prodhimit / Gjenerimit të Ngrohtores së NQ Gjakovës
Njësia Prodhuese
Kapaciteti
Efikasiteti
Viti i instalimit /
Lënda
Instaluar
njësisë
komisionimit
djegëse
4.0 MWTH
Njësia 1 – CHP
85%
2020 / 2021
Biomasë druri
1.12 MWEL
Njësia 2 – HoB 1
5.5 MWTH
85%
2020 / 2021
Biomasë druri
Njësia 3 – HoB 2
5.5 MWTH
85%
2020 / 2021
Biomasë druri
15.0 MWTH
Biomasë
Kapaciteti Total
85%
2020 / 2021
1.12 MWEL
druri
Rezervuarët e
3
2 x 250 m
NA
2020 / 2021
ngrohjes
Shënim: CHP=’Combined Heat and Power’ (Bashkëprodhim I energjisë termike dhe elektrike), HoB=’Heat Only Boiler’
(Kaldajë për prodhim vetëm të ngrohjes), TH=Energji termike, EL=Energji elektrike

Fig. 2: Skema e Ngrohtores me biomasë të NQ Gjakova

2.1.1

Parametrat teknik dhe dizajni i Ngrohtores

Parametrat kryesorë teknik për prodhimin e energjisë termike (ngrohjes) janë:






Temperatura e dizajnuar Td
Presioni i dizajnuar Pd
Temperatura punuese
Presioni punues, pjesa primare
Presioni punues, pjesa sekondare

:
:
:
:
:

110 0C;
16 bar;
95 0C,
6 bar;
6 bar;
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Diagrami – PI më poshtë paraqet konfigurimin e prodhimit të energjisë termike në ngrohtoren
me biomasë.

Fig. 3: Diagrami PI i rrjedhës së energjisë termike

2.2

Përshkrimi i sistemit / rrjetit të shpërndarjes

Sistemi i shpërndarjes së energjisë termike është sistem indirekt i mbyllur, karakteristika kryesore
e të cilit është se ngrohja nga sistemi i shpërndarjes transferohet indirekt në sistemet e
brendshme të ngrohjes së ndërtesës, nëpërmjet të shkëmbyesve të nxehtësisë të vendosur në
nënstacionet termike të ndërtesave. Për këtë, rrjetit të shpërndarjes së ngrohjes i referohemi si
rrjet dy-komponentësh: rrjeti primarë gjer tek nënstacioni i ndërtesës dhe rrjeti sekondarë
(instalimet e ngrohjes qendrore në ndërtesë) nga nënstacioni gjer tek shfrytëzuesit final të
ngrohjes. Përveç shkëmbimit të ngrohjes, në nënstacion gjithashtu bëhet edhe matja e konsumit
të ngrohjes dhe paraqet pikë de-limituese ndërmjet ndërmarrjes së ngrohjes qendrore dhe
konsumatorit.
Figura më poshtë tregon një skemë tipike të sistemit indirekt të ngrohjes qendrore:
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Fig. 4: Skema e një sistemi tipik të ngrohjes qendrore

Pjesa primare e rrjetit të shpërndarjes ka gjatësi tubacioni prej 47.04 km dhe është e ndarë në
dy degë (pjesë) – dega veriore dhe jugore.
Pjesë integrale e sistemit të shpërndarjes janë edhe 2 shkëmbyesit e nxehtësisë që janë në
ngrohtoren me biomasë, si dhe 366 nënstacione termike ekzistuese, që konsiderohen pika
ndarëse mes rrjetit primarë dhe atij sekondarë. Duhet përmendur se nga numri i përgjithshëm i
nënstacioneve vetëm 218 janë aktiv, përderisa 148 janë pasiv përfshirë edhe disa nënstacione
të dëmtuara / demoluara.
Rrjeti i degës veriore është instaluar në vitet 80-ta, përderisa dega jugore është instaluar në
vitet 2000 - 2001. Rrjeti i degës veriore përbëhet nga gypat e vjetër të amortizuar të qelikut të
vendosur në kanale betoni, ndërsa në degën veriore rrjeti është me gypa të para-izoluar.
Tabela vijuese paraqet të dhëna për rrjetin dhe nënstacionet.
Tab. 3: Karakteristikat kryesore të rrjetit të shpërndarjes së energjisë termike

Dega Veriore

Dega Jugore

Total

17.21 km

29.83 km

47.04 km

Kapaciteti termik

20 MW

20 MW

40 MW

Kapaciteti Vëllimorë

600 m3

446 m3

1,046 m3

Nr. I nënstacioneve

101

265

366

Gjatësia

Figura më poshtë tregon rrjetin ekzistues të shpërndarjes.
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Fig. 5: Harta e rrjetit ekzistues të shpërndarjes

2.3 Prodhimi, humbjet në rrjet dhe furnizimi / kërkesa për ngrohje
Lidhur me të dhënat e prodhimit, furnizimin dhe humbjet në rrjet, fillimisht duhet përmendur se
me ndërtimin dhe komisionimin e ngrohtores së re me biomasë, ka ndryshuar plotësisht
teknologjia e prodhimit krahasuar me ngrohtoren e vjetër me mazut. Në shtesë, duhet nënvizuar
po ashtu se në vitet / sezonet e kaluara, për shkak të mundësive të kufizuara financiare të
ndërmarrjes për blerje të mazutit shumë të shtrenjtë, prodhimi e rrjedhimisht furnizimi me
ngrohje ka qenë i pamjaftueshëm dhe në periudha të shkurtuara të sezonit të ngrohjes. Ndërsa
në sezonin 2020/2021 (koha e ndërtimit dhe komisionit të ngrohtores së re), NQ Gjakova nuk ka
operuar ngrohtoren e vjetër, përderisa ngrohtorja e re ka punuar vetëm gjatë fazave testuese;
kështu që përveç në periudhat testuese të lëshimit në punë të pajisjeve të prodhimit të energjisë
termike nuk ka ofruar furnizim me ngrohje. Rrjedhimisht, të dhënat përkatëse për prodhim të
energjisë termike, furnizim dhe të dhënat tjera për sezonin 2020/2021 nuk janë paraqitur.
Në lidhje me humbjet në rrjet, duhet theksuar se humbjet janë vlerësuar afërsisht për shkak të
mungesës së plotë të matjes në nënstacionet e konsumatorëve.
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Pavarësisht argumenteve të paraqitura më lartë, në vijim janë paraqitur veçmas të dhënat për
sezonet e kaluar kur ka operuar ngrohtorja e vjetër dhe të sezonit të fundit (2021/2022) në
operim të ngrohtores së re me biomasë.
Tab. 4: Të dhëna për prodhimin, humbjet dhe furnizimin për 3 sezone – Ngrohtorja e vjetër me mazut
Sezoni

Kon.
Mazutit
[t]

2018/19
(4 muaj)
2019/20
(3 muaj)
2020/21

Prodhimi energjisë termike (ngrohjes) - sezonet 2018/2019 - 2020/2021
VKU Mazut
Energjia
Efikas.
Prodh.
VetProdh.
Humb.
[MWh/ton]
në l.d.
termik
Bruto
kons.
Neto
Rrjet
[MWh]
[%]
[MWh]
[MWh]
[MWh]
[%]

Humb.
Rrjet.
[MWh]

Fur. me
Ngroh.
[MWh]

1,152

11.3

13,018

70%

9,112

475

8,637

25%

2,159

6,478

815

11.36

9,258

70%

6,481

415

6,066

25%

1,516

4,549

Nuk ka pasur operim komercial

Fig. 6: Graphics of production, losses, and heat supply for the seasons 2018/19 – 2019/20
Tab.5: Të dhënat për prodhimin, humbjet, dhe furnizimin për sezonin e fundit – Ngrohtorja e re me biomasë
Prodhimi energjisë termike (ngrohjes) - sezoni 2021/2022
VKU BioEnergjia
Efikas.
Prodh.
VetProdh.
Humb.
masë
në l.d.
termik
Bruto
kons.
Neto
Rrjet
[MWh/ton]
[MWh]
[%]
[MWh]
[MWh]
[MWh]
[%]

Muajt

Kons.
Bimasës.
[t]

Tet-211

266

3.0

798

80%

638

20

618

25%

155

464

Nent-21

970

3.0

2,910

80%

2,328

60

2,268

25%

567

1,701

Dhjet-21

1,530

3.0

4,590

80%

3,672

60

3,612

25%

903

2,709

Jan-22

1,457

3.0

4,371

80%

3,497

60

3,437

25%

859

2,578

Shk-22

1,008

3.0

3,023

80%

2,418

60

2,358

25%

590

1,769

Mar-22

2

Total

1
2

Humb.
Rrjet.
[MWh]

Fur. me
Ngroh.
[MWh]

367

3.0

1,100

80%

880

20

860

25%

215

645

5,597

3.0

16,791

80%

13,433

280

13,153

25%

3,288

9,865

Operimi ka filluar me 23 tetor 2021
Operaimi ka përfunduar me 10 mars 2022
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Fig. 7: Grafiku i prodhimit, humbjeve dhe furnizimit me energji termike (ngrohje) për sezonën 2021/22

2.4 Projektet e implementuara dhe në vazhdim
2.4.1

Ngrohtorja me biomasë – implementuar 2019 – 2021

Sfondi i zhvillimit të projektit
Projekti për ndërtimin e të ngrohtores së re dhe njësisë së ko-gjenerimit me biomasë konsiderohet
si një ndër projektet më të rëndësishme nacionale, jo vetëm për përmirësimin e operimit dhe
gjendjes financiare të NQ Gjakovës, por edhe për arritjen e caqeve për biomasë dhe kontributin
në mbrojtjen e ambientit.
Duhet të përmendet se, në të kaluarën NQ Gjakova ka pasur vështirësi operative e financiare dhe
paqëndrueshmëri, kryesisht për shkak të operimit të teknologjisë së vjetruar dhe inefiçiente të
prodhimit me mazut, sistemit të vjetruar të shpërndarjes që ka shkaktuar rrjedhje të ujit dhe
humbje të energjisë, që kanë shkaktuar kosto të larta operative. Është konsideruar i pamundshëm
vazhdimi i operimit të tillë joefikas në periudhë afatgjate, që ka ndikuar në kontinuitetin dhe
kualitetin e furnizimit dhe në biznesin e përgjithshëm të kompanisë. Bazuar në këto fakte, BE-ja
ka alokuar fonde në vlerë prej rreth 15mil€, në kuadër të programit IPA, për ndërtimin e
ngrohtores së re me biomasë duke përfshirë edhe teknologjinë e ko-gjenerimit (bashkëprodhimit
të energjisë termike dhe elektrike – CHP).
Ky projekt do mundësoj qëndrueshmërinë e operimit dhe financiare të NQ Gjakovës, ku
konkretisht ndikimi kryesorë është zëvendësimi i lëndës djegëse – mazutit (i cili është
subvencionuar nga Buxheti i Kosovës për arsye të çmimit të lartë) me biomasë. Përveç furnizimit
me ngrohje kualitative ky projekt ka ndikim pozitiv në rritjen e efiçiencës së energjisë dhe në
mbrojtjen e ambientit.
Në lidhje me projektin e ngrohtores së re me biomasë të NQ Gjakovës, vlen të përmendet se,
gjete vitit 2019, janë kompletuar procedurat tenderuese për ekzekutimin dhe mbikëqyrjen e
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punimeve ndërtimore dhe instaluese, e po ashtu edhe përgatitja e projektit detal. Ndërsa në
dhjetor 2019 ka filluar realizimi i projektit të ndërtimit të ngrohtores së re dhe njësisë së kogjenerimit me biomasë. Gjatë vitit 2020, janë ndërmarrë punët ndërtimore dhe instaluese;
përkundër disa vonesave të shkaktuar nga pandemia COVID-19, punimet janë kryer kryesisht
sipas planit implementues. Në fund të vitit 2020, punët kryesore ndërtimore dhe instaluese janë
kryer, dhe faza testuese për njësitë e prodhimit vetëm të energjisë termike (ngrohjes) është
bërë në janar 2021, ndërsa faza testuese për njësinë e ko-gjenerimit gjatë periudhës 27 maj –
7 qershor 2021.

Fig. 8: Ngrohtorja e re me biomasë e NQ Gjakovës

Të dhënat kryesore të projektit - ngrohtores:
-

Njësitë e prodhimit vetëm të energjisë termike – 2 HoB x 5.5. MWTH;

-

Njësia e Ko-gjenerimit (CHP) – Kapacitetit termike 4 MWTH dhe kapaciteti elektrik 1.1 MWEL;

-

Rezervuarët e ngrohjes 2x250 m3, me kapacitet të përgjithshëm termik të vlerësuar 3 MWTH
dhe kapacitet rezervimi prej 39 MWhTH;

-

Segmenti i rrjetit (tubacioneve) prej 1.2 km që e lidhë rrjetin ekzistues të shpërndarjes me
ngrohtoren e re me diametër DN350mm (tani pjesë e rrjetit shpërndarjes);

-

Linjat elektrike me gjatësi afërsisht 1.75 km që lidhin njësinë e ko-gjenerimit me rrjetin e
energjisë elektrike përmes trafostacionit Gjakova II 110/35/10 kV.

-

Sistemet dhe pajisjet ndihmëse si:


Sistemi pastrimit tymit (gazrave); një elektro-filtër për 2 HoB-të dhe një elektro-filtër për
CHP;



Sistemi i transportimit dhe ngarkimit të biomasës (mekanizëm transportues);



Sistemi i trajtimit të ujit (zbutja, deminiralizimi, degasimi dhe balancimi i pH);



2 sisteme të mbajtjes së presionit: një për sistemin e NQ-së dhe një për ciklin e brendshëm
ujë / avull;



Pompat qarkulluese të ujit dhe shkëmbyesit e nxehtësisë dhe kondensatori;
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Sistemi i kontrollit dhe monitorimit përfshirë edhe sistemin SCADA për ngrohtoren me
biomasë;

Të dhëna të detajuara të ngrohtores janë dhënë në Aneksin 1 të këtij Plani zhvillimorë – në
lidhje me Aneksin 1 duhet vënë re se shumat totale të investimit (vlerës së aseteve) janë dhënë
nga kompania që ka realizuar punimet.
2.4.2

Projekti në vazhdim – Përmirësimi i performances së NQ Gjakova 2020–2023

Përmbledhje e shkurtër e projektit
Në vazhdim të zhvillimeve pozitive me ndërtimin e ngrohtores së re me biomasë, në nëntor 2020,
Sekretariati Zvicerian për Ekonomi – SECO ka financuar dhe inicuar projektin: “Përmirësimi i
Performacës së NQ Gjakova”. Projekti planifikohet të kryhet në fund të vitit 2023 dhe është i
fokusuar në mbështetjen e ndërmarrjes NQ Gjakova në ngritjen e kapaciteteve operative,
financiare dhe administrative, si dhe në përmirësimin e efiçiencës së energjisë të sistemit të
ngrohes qendrore të qytetit, përfshirë rrjetin e ngrohjes qendrore dhe spitalin regjional.
Projekti përshinë 4 komponente kryesore:
1) Zhvillimin korporativ të NQ Gjakovës – zhvillimin e një koncepti të ri modern të biznesit
me qëllim të transformimit të kompanisë në një kompani me orientim tregu; ky proces i
modernizimit të afarizmit kërkon ngritjen e kapaciteteve profesionale përfshirë kapacitetet
financiare, operimeve (sistematizimi, procesi i zingjirit furnizimit, teknik, kujdesit
konsumtorëve) dhe aspektet ligjore dhe administrative.
2) Rehabilitimi i rrjetit të shpërndarjes dhe nënstacioneve – rehabilitimi i rrjetit përfshin
rinovimin e plotë të degës veriore të rrjetit, dhe intervenimet / riparimet në disa segmente të
degës jugore; gjithashtu rehabilitimi i nënstacioneve përfshinë disa nivele të rinovimit
varësisht nga gjendja e nënstacioneve.
3) Rinovimi i rrejtit sekondarë të Spitalit Regjional të Gjakovës – përfshinë rinovimin e
rrjetit sekondarë të ngrohjes / instalimet e brendshme për ngrohje të hapësirave dhe ujit
sanitarë, dhe rinovimin e nënstacioneve brenda Spitalit regjional.
4) Kyçjet e reja të ndërtesave publike – përfshinë instalimin e sgmenteve të shkurtëra të
rrjetit (nga tubacioni kryesor gjer tek nënstacionet e ndërtesave) dhe instalimin e
nënstacioneve të reja.
Shënim për komponentet e projektit ‘1’ dhe ‘3’:
-

Komponenta ‘1’ ndërlidhet plotësisht me ofrimin e asistencës për ngritjen e kapaciteteve të
stafit të NQ Gjakovës, dhe si e tillë nuk konsiderohet e përshtatshme për tu paraqitur në planin
zhvillimorë të sistemit pasi që nuk ka të bëjë me investime në asete të prekshme; sidoqoftë,
kjo komponentë është paraqitur vetëm për konsistencë të paraqitjes së të gjitha
komponenteve të projektit.

-

Sa i përket komponetës ‘3’, ne jemi të vetëdijshëm se asetet e investuara në rinovimin e
sistemit të brendshëm të ngrohjes të spitalit regjional të Gjakovës nuk i përkasin aseteve të
NQ Gjakovës, por kjo komponentë ka një rëndësi të posaqme pasi që spitali regjional është
një ndër konsumatorët më mëdhenjë me ndikim në kërkesën për ngrohje dhe potencialisht
operimin gjatë gjithë vitit të njësisë së kogjenerimit.
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Buxheti për të gjitha komponentet është 5.8 mil €, që financohet me 5.3 mil € nga SECO, ndërsa
0.5 mil € nga subvecioni i Komunës së Gjakovës.
Tabela në vijim paraqet një përmbledhje të kostove të planifikuara të projektit të ndara sipas
komponenteve të projektit.
Tab. 6: Përmbledhje e kostove të investimit të projektit
Activiteti

Shuma
(EUR)

Komp. 1

Zhvillimi korporativ (Shërbime konsulence)

454,682

Komp. 2

Përmirësim i efiçiencës së energjisë të sistemit të shpërndarjes së ngrohjes –
Rehabilitimi i rrjetit të shpërndarjes dhe nënstacioneve termike

Komp. 3

Rinovimi i rrjetit të ngrohjes të spitalit regjional

Komp. 4

Kyçja e ndërtesave publike shtesë (përfshirë shërbimet e konsulencës për
PIU)

4,365,191
980,127
Përfshirë në
komp. 2

Rezervat (përfshirë auditimin e jashtëm dhe vlerësimin e projektit)

601,114
Total

5,800,000

3 PROBLEMET DHE SFIDAT E SISTEMIT TË NQ-së
Megjithë operimin e kufizuar në vitet e fundit, janë identifikuar një numër problemesh dhe
sfidash, të cilat janë konfirmuar po ashtu nga studimet e ndryshme për NQ Gjakovën. Në
paraqitjen e problemeve dhe sfidave fokusi i është dhënë rrjetit të shpërndarjes së ngrohjes.
Megjithatë më poshtë janë paraqitur po ashtu probleme të ndërlidhura me tërë sistemin e
ngrohjes qendrore, si dhe të tregut të ngrohjes qendrore.

3.1 Humbje të mëdha në rrjetin e shpërndarjes
Për shkak të mungesës totale të matjes në nënstacionet e konsumatorëve, humbjet në rrjet
janë paravlerësuar në diapazonin 25% – 30%. Niveli i lartë i humbjeve në rrjet shkakton kosto
shtesë për ndërmarrjen, ndikon negativisht në kualitetin dhe kuantitetin e furnizimit, si dhe
operim ineffiçient të sistemit të NQ-së në tërësi.
Ky nivel i lartë i humbjeve vie për shkak të gypave të vjetruar dhe amortizuar të rrjetit,
posaqërisht në degën veriore që është instaluar në vitet 80-ta. Megjithse dega jugore e rrjetit
është instaluar në vitin 2001 me gypa të paraizoluar, po ashtu janë detektuar një numër i
konsiderueshëm i rrjedhjeve të ujit të ngrohtë.
Gjendja e degës veriore të rrjetit të shpërndarjes
Dega veriore fillon nga Ngrohtorja gjer tek ndërtesa e re e shkollës fillore “Zekeria Rexha”. Kjo
degë është ndërtuar me 1980 dhe përbëhet nga gypa të salduar të qelikut në kanale të betonit.
Këta gypa kan izolim termik të dobët, akcesorë të vjetëruar dhe janë shumë të korroduar.
Rrjedhimisht humbjet e ujit dhe të nxehtësisë janë shumë të larta. Për 17,210 m tubacion (600
m³ ujë) humbjet e nxehtësisë janë 487,362 W (ose 28.3 W/m).
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Gjendja e degës jugore të rrjetit të shpërndarjes
Dega jugore fillon nga Ngrohtorja gjer tek punëtoria e mirëmbajtjes në Spitalin regjional ‘Isa
Grezda”. Kjo degë është ndërtuar në vitn 2001 me gypa të paraizoluar. Për 29,830 m tubacion
(446 m³ ujë) humbjet e nxehtësisë janë 619,061 W (ose 21 W/m).
Humbjet e përgjithshme të ujit në rrjet arrijnë 14,000 m3 gjatë një sezone të ngrohjes, d.m.th.
mesatarisht 100 m3 për ditë.
Mungesa e segmentimit të rrjetit
Një problem tjetër për të dy degët e rrjetit është mungesa e valvulave ndarëse (mes
segmenteve të rrjetit). Këto valvula ndajnë rrjetin në segmente, gjë e cila optimizon operimin e
rrjetit dhe racionalizon mirëmbajtjen. Në rast të ndonjë defekti mbyllet vetëm segmenti në të
cilin është ai defekt, duke kursyer humbjet e nxenhtësisë dhe të ujit, përderisa pjesët
(segmentet) tjera të rrjetit mund të operojnë normalisht.

3.2 Rrjeti i pabalancuar
Një nga problemet e çfaqura në rrjetin e shpërndarjes është balancimi i rrjetit, që do të thotë
shpërndarje joadekuate e ngrohjes tek konsumatorët për të plotësuar kërkesën, si dhe shpejtësi
e ulët e rrjedhjes së ujit. Kjo është arsyeja pse NQ Gjakova nuk mund të ofroj furnizim të njëjtë
me ngrohje (me kualitet dhe sasi të njëjtë) për të gjithë konsumatorët.
Balancimi i rrjetit mund të bëhet me rregullim maksimal të rrjedhës së ujit në nënstacione, si
pika furnizuese të konsumatorëve, me anën e valvulave rregulluese të presionit-rrjedhëstemperaturës.
Në lidhje me projektin në vazhdim ‘Përmirësimi i sistemit të NQ Gjakova’ dhe realizimit
(ndërtimit) të ngrohtores së re me biomasë, duhet theksuar se është paraparë operimi i ssitemit
sipas kërkesës për ngrohje, pompat qarkulluese të instaluara me konvertorë frekuence për të
operuar me rrjedhje të ndryshueshme. Pompat qarkulluese do të marrin të dhënat e presionit
diferencial nga pikat kritike të rrjetit dhe rrjedha/presioni në rrjet do të përshtatet sipas këtyre
të dhënave. Kjo do të eliminoj problemet e balancimit të rrjetit dhe do të mundësoj furnizim të
njëjtë për të gjith konsumatorët.

3.3 Nënstacionet termike të vjetëruara dhe në gjendje të keqe teknike
Nënstacionet termike (NS) janë shumë të rëndësishme për shfrytëzim efikas të sistemit të NQsë. Përgjithësisht, në ndërtesat e banimit kolektiv nënstacionet janë në gjendje të keqe teknike,
për arsye të mos-mirëmbajtjes gjatë një periudhe mjaft të gjatë dhe nga mungesa e investimeve,
përderisa nënstacionet e ndërtesave administrative publike janë mirëmbajtur më mirë; gjithashtu
të gjitha nënstacionet kanë mungesë të rregullimit të rrjedhës së ujit të ngrohtë dhe mungesë të
matjes së konsumit të ngrohjes.
Problemet kryesore të identifikuara në nënstacionet termike:
-

Rrjedhë e pakontrolluar e ujit të ngrohtë në pjesën primare për shkak të mungesës së
valvulave rregulluese;

-

Mungesë e valvulave të rregullimit të temperaturës – mungesë e plotë e rregullimit;

-

Në nënstacionet termike grupore matësit janë instaluar por janë jashtë funksionit;

-

Në nënstacionet termike individuale nuk ka matës të energjisë termike;
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-

Valvulat mbyllëse, separatorët, termometrat dhe matësit e presionit nuk korrespondojnë
me kushtet e rregjimit të punës;

-

Të gjitha nënstacionet nuk e kanë izolimin termik të duhur në pjesën primare;

-

Shumë nënstacione janë të vendosura në lokacione të ngushta pa qasje direkte, pa
ndriqim dhe ajrosje të duhur, pa furnizim të veçantë me energji elektrike, pa matës të
energjisë elektrike, pa furnizim me ujë (nga ujësjellësi) etj.

Nevoja e rehabilitimit të nënstacioneve është evidente për të siguruar operim të përshtatshëm
dhe të optimizuar të rrjetit, temperatur të përshtatshme të ujit furnizues dhe të ujit kthyes,
kulatitet të mirë të furnizimit me ngrohje për të gjithë konsumatorët, si dhe rritje të efiçiencës
së energjisë së konsumatorëve.

3.4 Gjendje e keqe teknike e rrjetit sekondarë – instalimeve të
ngrohjes së konsumatorëve
Problemi kryesor në rrjetin sekondarë mbeten pajisjet e vjetruara, të dëmtuara dhe
jofunksionale, si: valvulat, shkëmbyesit e nxehtësisë, tubacionet etj.
Rrjetet sekondare janë në përgjegjësi të konsumatorëve, pasiqë, bazuar në Ligjin e energjisë
termike, përgjegjësia e ndërmarrjes Ngrohtorja e Gjakovës përfundon në nënstacion termik, më
saktësisht në shkëmbyes të nxehtësisë, si pikë ndarëse mes sistemit primarë dhe sekondarë.
Në shumë ndërtesa, rrjeti sekondarë është i vjetër dhe shumë i dëmtuar për shkak të
mirëmbajtjes së dobët dhe / ose mbushjen e sistemit sekondarë me ujë drejtpërdrejt nga
ujësjellësi, pa përdorur ujin kimikisht të zbutur. Deri më tani Ngrohtorja, në mungesë të
asociacionit banesorë (asociacionit të pronarëve të banesave kolektive) në shumë raste ka kryer
shërbimet e mirëmbajtjes të sistemit sekondarë sipas kërkesës nga konsumatorët / banorët e
ndërtesave. Ky shërbim paguhet sipas tarifave të miratuara nga ZRRE.
Pasi që rrjetet sekondare – instalimet e ngrohjes së konsumatorëve – janë pjesë integrale e
sistemit të NQ-së, është parakusht që rrjetet sekondare të fuksionojnë mirë ashtuqë të
sigurohet operim i mirë i tërë sistemit të ngrohjes qendrore dhe furnizim cilësor me ngrohje.

3.5

Tregu i ngrohjes dhe qështjet e ndërlidhura me konsumatorë

Konsumatorët pasiv
Për shkak të furnizmit të paqëndrueshëm për shumë vjet në të kaluarën, një numër i
konsiderueshëm i konsumatorëve janë kthyer në status ‘pasiv’ – nuk furnizohen me ngrohje
edhe pse fizikisht janë të kyçur në rrjetin e NQ-së. Arsyet tjera për ‘pasivizim’ të konsumatorëve
lidhen me gjendjen e keqe teknike të nënstacioneve dhe të instalimeve të ngrohjes në ndërtesa,
si dhe rrjeti i pabalancuar i cili shkakton që disa segmente të rrjetit (pjesë të rrjetit) të kanë
ngrohje të pamjaftueshme dhe të kualitetit të ulët.
Mbetet sfidë ‘aktivizimi’ i këtyre konsumatorëve duke eliminuar problemet e përshkruara më
lartë. Ndërmarrja e NQ-së duhet të shtoj përpjekjet për të bindur konsumatorët për furnizim të
përmirësuar dhe të qëndrueshëm e cilësorë me çmime konkurruese, si dhe mjaft komfor
krahasuar me alternativat tjera të ngrohjes së hapsirave.
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Mungesa e matjes së ngrohjes, përfshirë edhe matjen individuale, dhe faturimi i bazuar në
konsumin e matur
Përveç mungesës së pajisjeve matëse në nënstacione (e përmendur në kapitullin 3.3), është
mungesë e plotë e pajisjeve matëse në nivel apartamenti, që pamundëson zbatimin e faturimit
bazuar në konsumin e matur të ngrohjes. Ky fakt shkakton konsum të pakontrolluar të ngrohjes
dhe nuk i inkurajon konsumatorët të kursejnë ngrohjen, që përfundimisht rezulton me operim joefiçient të ssitemit të ngrohjes qendrore.
Siç u përmend më lartë, sistemet e NQ-së në Kosovë, përfshirë edhe NQ Gjakovën, furnizojnë me
ngrohje ndërtesa e banimit kolektiv, ndërtesat komerciale dhe institucionale, si dhe shtëpitë
individuale. Duhet thënë se ndërtesat me shumë banesa përbëjnë një pjesë të madhe të stokut
të përgjithsëm të ndërtesave që furnizohen me ngrohje qendrore, dhe rrjedhimisht karakteristikat
specifike të instalimeve të ngrohjes në këto ndërtesa ndikojnë shumë në implementimin e
faturimit të bazuar në konsumin e matur.
Karakterstikat teknike të instalimeve të ngrohjes në ndërtesa me shumë banesa, veçanërisht për
implementimin e faturimit bazuar në konsum, implikojnë, bashkë me matjen në nivel nënstacioni,
matje shtesë të konsumit të ngrohjes në nivel apartamenti (matje individuale e secilit
apartament), i cili shpesh quhet ‘sub-matje’.
Sub-matja ose matja individuale është mënyrë e matjes së konsumit të ngrohjes që bëhet pas
matjes qendrore për tërë ndërtesën, d.m.th. matjes në nivel nënstacioni. Matësi i ngrohjes i
instaluar në nënstacion matë konsumin e ngrohjes së të gjithë hapsirave banuese të një ndërtese
që është e kyçur në nënstacion, përderisa sistemet e sub-matjes masin konsumin individual të
ngrohjes të secilit apartament në atë ndërtesë të banimit kolektiv dhe janë të përshtatshme për
të zbatuar faturimin e bazuar në konsumin e matur të secilit konsumatorë pronarë i një
apartamenti.
Rritja e bazës së konsumatorëve – zgjerimi i zonës së shërbimit të furnizimit
Në mënyrë që NQ Gjakova të arrij qëndrueshmërinë financiare dhe të rrisë të hyrat nga furnizimi
me ngrohje, është e domosdoshme të rrisë numrin e konsumatorëve dhe të zgjeroj zonën e
shërbimit të furnizimit me ngrohje.
Dy sfida kryesore duhet të adresohen:
1) Rritja e ‘densitetit të ngrohjes’ në zonën ekzistuese të shërbimit të furnizimit, duke kyçur
ndërtesa të reja të cilat gjenden në pjesët ku kalon tubacioni kryesor ekzistues.
2) Zgjerimi i rrjetit të shpërdarjes së energjisë termike (ngrohjes) në zonat tjera urbane dhe
kyçja e ndërtesave tashmë të ndërtuara apo që planifikohet të ndërtohen në të ardhmen
e afërt; kjo duhet të vlerësohet dhe harmonizohet në përputhje me planifikimin e zhvillimit
urban të Komunës.

4 ANALIZA E KONSUMIT TË ENERGJISË TERMIKE
(NGROHJES) DHE PARASHIKIMI I KËRKESËS PËR NGROHJE
4.1 Analiza
Është praktikë e zakonshme që parashikimit të kërkesës duhet t’i paraprij analiza e të dhënave
historike të konsumit dhe të dhënave tjera përkatëse, të cilat përfshijnë, por jo vetëm:
-

Konsumin e ngrohjes i disa sezoneve të ngohjes në të kaluarën (në MWh);
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-

Kërkesën për kapacitet nga konsumatorët – kapaciteti mesatarë për sezonë dhe kapaciteti
maksimal (në MW);

-

Prodhimin e energjisë termike dhe kapacitetet e rrjetit të shpërndarjes;

-

Humbjet e ngrohjes në rrjet;

-

Sipërfaqet ngrohëse;

-

Numrin e konsumatorëve;

-

Llogaritjen e “konsumit specifik për m2 (kWh/m2) dhe “kapacitetit specifik për m2 (W/m2)” të
sipërfaqes ngrohëse.

Sa i përket të dhënave historike duhet përmendur situata specifike e NQ Gjakovës.
-

Së pari, me ndërtimin dhe komisionimin e ngrohtores së re me biomasë, ka ndërruar
plotësisht teknologjia e prodhimit krahasuar me ngrohtoren e vjetër që ka djegur mazut.
Për këtë, të dhënat historike për prodhimin e ngrohjes dhe kapacitetin nuk mund të
përdoren.

-

Në shtesë, duhet nënvizuar se në vitet / sezonet e kaluara, për shkak mundësive të
kufizuara financiare të ndërmarrjes për të blerë mazutin shumë të shtrejt, prodhimi e
rrjedhimisht dhe furnizimi me ngrohje ka qenë i pamjaftueshëm – shkurtimi i sezoneve të
ngrohjes.

-

Gjithashtu në sezonin 2020/2021 (periudhën e ndërtimit dhe komisionimit të ngrohtores
së re) NQ Gjakova nuk ka operuar ngrohtoren e vjetër, ndërsa ngrohtorja e re ka operuar
vetëm gjatë fazave testuese. Për këtë, NQ Gjakova nuk ofruar furnizim me ngrohje përveç
në periudhat e testimit të punës së impianteve të prodhimit të energjisë termike.
Rrjedhimisht, nuk ka të dhëna relevante për prodhimin dhe furnizimin me energji termike
(ngrohje) për sezonin 2020/2021.

-

Sa i përket humbjeve të ngrohjes në rrjet, duhet theksuar se humbjet janë paravlerësuar
afërsisht, për shkak të mungesës së matjes në nënstacionet e konsumatorëve.

Pa marrë parasysh këtë, në kapitujt vijues, për qëllim të analizës, të dhënat për sezonet e
kaluara janë paraqitur ndaras për operimin e ngrohtores së vjetër dhe për sezonin e fundit
(2021/2022) për operimin e ngrohtores së re me biomasë.
Duhet theksuar se në kuptim të validitetit dhe besueshmërisë, të dhënat nga sezoni i fundit do
të jenë baza kryesore për analiza dhe pika fillestare për parashikimet e kërkesës për ngrohje, e
gjithashtu do të përdoren edhe vlerësimet relevante nga studimet e fundit për NQ Gjakovën.
4.1.1

Konsumi aktual

Në tabelën vijuese janë paraqitur të dhënat për prodhimin e energjisë termike, humbjeve dhe
furnizmin me ngrohje. Lidhur me të dhënat për furnizimin / konsumin duhet përmendur se këto
të dhëna janë paravlerësuar për arsye të mungesës së pajisjeve matëse në nënstacionet e
konsumatorëve.
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Tab. 9: Të dhënat për prodhimin e energjisë termike, humbjeve dhe furnizimin për sezonet paraprake
Sezona

2018/19
(4 muaj)

2019/20
(3 muaj)

2020/21

Prodhimi i Energjisë termike në ngrohtoren e vjetër me mazut – sezonet 2018/2019 - 2020/2021
Kons.
VKU mazut
EnerEfikas.
Prodh.
Vet
Prodh.
Humb.
Humb.
Mazutit
[MWh/ton]
gjia në
termik
Bruto
kons.
Neto
Rrjet
Rrjet
[t]
l.d.
[%]
[MWh]
[MWh]
[MWh]
[%]
[MWh]
[MWh]
1,152

11.3

13,018

70%

9,112

475

8,637

25%

2,159

6,478

815

11.36

9,258

70%

6,481

415

6,066

25%

1,516

4,549

No commercial Operation
Prodhimi i Energjisë termike në ngrohtoren e re me biomasë - sezoni 2021/2022
Kons.
VKU BioEnerEfikas.
Prodh.
VetProdh.
Humb.
Biomasë
gjia në
Termik
Bruto
kons.
Neto
Rrjet
masës
[MWh/ton]
l. d.
[%]
[MWh]
[MWh]
[MWh]
[%]
[t]
[MWh]

2021/223

Furniz.
ngrohje
[MWh]

5,597

3.0

16,791

80%

13,433

280

13,153

25%

Humb.
Rrjet
[MWh]

Furniz.
Ngrohje
[MWh]

3,288

9,865

Fig. 9: Grafiku krahasues për prodhimin, humbjet dhe furnizimin në sezonet e kaluara

Nga tabela dhe grafiku më lartë, vërehet një përmirësim i dukshëm në prodhimin dhe furnizmin
me ngrohje në sezonin 2021/22. Kjo për shkak të fillimit të punës së ngrohtores së re.
Lidhur me të dhënat nga sezoni i fundit (sezoni i parë i operimit të ngrohtores së re me biomasë)
duhet vërejtur se NQ Gjakova nuk ka operuar tërë sezonin – ka filluar operimin në fund të tetorit
2021 dhe ka përfunduar në mes të marsit 2022. Duhet po ashtu të merret në konsideratë se janë

3

Operation from Oct 23, 2021 to Mar 10, 2022
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furnizuar vetë konsumatorët aktiv, që nënkupton se afërsisht vetëm gjysma e konsumatorëve të
kyçur në rrjet janë furnizuar me ngrohje.
Numri i konsumatorëve dhe sipërfaqet ngrohëse
Në vitet e fundit, kur NQ Gjakova ka operuar ngrohtoren e vjetër me mazut, numri i
konsumatorëve aktiv e rrjedhimisht edhe sipërfaqja ngrohëse janë reduktuar ndjeshëm për shkak
të prodhimit dhe furnizimit të pamjaftueshëm dhe të paqëndrueshëm. Gjithashtu, në sezonën e
fundit 2021/22, edhe pse ngrohtorja e re me biomasë është vënë në operim, numri i
konsumatorëve dhe sipërfaqja ngrohëse ka mbetur pothuaj e njëjtë si në sezonet e mëhershme.
Për këtë, në tabelën e mëposhtme ëshë paraqitur numri aktual i konsumatorëve dhe sipërfaqet
ngrohëse përkatëse.
Tab. 10: Numri aktual i konsumatorëve dhe sipërfaqet ngrohëse
Kategoria e konsumatorëve

Amvisëri

Struktura e konsumatorëve të NQ Gjakovës
Total konsumatorë të
Konsumatorë Aktiv
kyçur
Nr.
Sipërfaqja
Nr.
Sipërfaqja
ngrohëse
ngrohëse
(m2)
(m2)

Nr.

Sipërfaqja
ngrohëse
(m2)

1,645

107,113

497

40,164

1,148

66,949

257

14,781

37

2,409

220

12,372

Komercial
Institucional (Publik)
TOTAL

Konsumatorë Pasiv

77

64,942

31

38,738

46

26,204

1,979

186,835

565

81,311

1,414

105,525

Sa i përket sipërfaqes ngrohëse, nga tabela mund të verifikohet se afërsisht 55% e sipërfaqes
ngrohëse i takon konsumatorëve pasiv. Janë reale pritjet se me ofrimin e furnzimit cilësorë dhe
të besueshëm, një numër i konsumatorëve pasiv gradualisht do të riaktivizohen në sezonat e
ardhshme.
Konsumi specifik i ngrohjes
Llogaritja e konsumit specifik të ngrohjes për m2 është bazuar në sipërfaqen ngrohëse dhe
konsumin e paravlerësuar. Pasi që konsumi i ngrohjes nuk është i matur, konsumi specifik është
llogaritur për tërë sipërfaqen ngrohëse, jo sipas kategorive të konsumatorëve.
Tab. 11: Llogaritja e konsumit specifik për njësi të sipërfaqes ngrohëse

Konsumi total
(MWh)

Total sip. ngrohëse
(m2)

Konsumi specifik për
sezonë (kWh/m2)

9,953

89,914

110,7

Për një varg arsyesh të përmenduar tanimë, po veçanërisht për arsye të mos-matjes së
konsumit, konsumi specifik i llogaritur duhet marrë me rezervë, dhe të konsiderohet vetëm i
krahasuar me konsumin specifik të llogaritur në studimet e ndryshme për sektorin e ngrohjes.
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Kapaciteti prodhues i shfrytëzuar dhe në dispozicion

Tab.12: Të dhënat për kapacitetin prodhues mesatarë dhe maksimal të shfrytëzuar në sezonin 2021/22

Kapciteti termik mesatar dhe maksimal - sezoni 2021-22
Muajt
Prodh. Bruto
Orët e
Kap. Termik
Kap. Termik
[MWh]
operimit [h]
Mes.
maksimal
[MWTH]
[MWTH]
Tet-21

638

264

2.42

4.3

Nënt-21

2,328

720

3.23

4.8

Dhjet-21

3,672

744

4.94

8.1

Jan-22

3,497

744

4.70

3.6

Shk-22

2,418

672

3.60

4.7

Mar-22

880

240

3.57

3.6

13,431

3,388

4.09

Total/Mesatarë

NA

Në lidhje me të dhënat nga sezoni i fundit (sezoni i parë i operimit të ngrohtores së re me biomasë)
duhet vërejtur se NQ Gjakova nuk operuar në 6 muajt e plotë të sezonit të ngrohjes – ka filluar
ngrohjen në fund të tetorit 2021 dhe ka përfunduar në gjysmë marsit 2022. Duhet po ashtu të
merret në konsideratë se janë furnizuar vetë konsumatorët aktiv, që nënkupton se afërsisht
gjysma e konsumatorëve të kyçur në rrjet janë furnizuar me ngrohje.
Printimet nga sistemi SCADA i kaldajave për dhjetor 2021 janë prezantuar më poshtë.
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Fig.10: Lakorja e ngarkesës për prodhimin e HOB 1, Dhjetor 2021

Fig.11: Lakorja e ngarkesës së prodhimit HOB 2 Dhjetor 2021

Duhet vënë re se nga lakoret e ngarkesës verifikohet që kapaciteti maksimal prodhues i
angazhuar ka arritur në 8.1 MW gjatë dhjetorit 2021, ku kanë qenë në operim 2 kaldajat
(HoB), përderisa janë furnizuar me ngrohje vetëm konsumatorët aktiv.
Pa marrë parasysh më lartë, studimet e fundit kanë vlerësuar dimenzionimin e kapacitetit
prodhues dhe ngarkesës për ngrohje, siç është paraqitur më grafiqet vijuese.
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Fig.12: lakorja e ngarkesës për njësitë prodhuese4

Siç vërehet nga grafiku, kapaciteti në sezonin e ngrohjes ndryshon sipas orëve të operimit nga
rreth 2 MWTH në maksimum 18 MWTH. Kapaciteti maksimal prej 15 MWTH i kaldajave (njësive)
arrihet vetëm për një periudhë të shkurtër të sezonit të ngrohjes, d.m.th. rreth 350 orë (ose
afërsisht 15 ditë). Kapacitetet prej më shumë se 15 MWTH (gjer në 18 MWTH) pritet të mbulohen
nga rezervuarët e ngrohjes dhe vlerësohet se do ndodhin në më pak se 350 orë gjatë sezonit të
ngrohjes.
Ngjashëm, lakorja e ngarkesës e llogaritur për konsumatorët aktiv dhe pasiv (shih figurën më
poshtë) tregon rezultate gati identike. Po ashtu nga ky grafik mund të shihet se kapaciteti
prodhues ekzistues mund të mbuloj (me furnizim) konsumatorët aktiv dhe pasiv.

4

Lakorja e ngarkesës ka marrë parasysh operimin gjatë gjith vitit – gjatë pranverës dhe verës operimin
vetëm të njësisë së kogjenerimit (CHP), ndërsa gjatë sezonit të ngrohjes aktivizimin e dy kaldajave tjera për
prodhim vetëm të ngrohjes (HoB); gjithashtu ka marrë parasysh gjithë sipërfaqen ngrohëse të kyçur (aktiv
dhe pasiv).
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Fig.13: Lakorja e ngarkesës për konsumatorët aktiv dhe pasiv

4.1.3

Parashikimi i kërkesës për ngrohje / konsumit

Parashikimi i kërkesës për ngrohje për një periudhë të gjatë përfshin disa faktorë si:
-

Planet për zgjerimin e bazës së konsumatorëve e rrjedhimisht edhe të sipërfaqes ngrohëse të
konsumatorëve, që është ngusht e lidhur me zgjerimin e rrjetit dhe kapacitetet prodhuese;

-

Konsumin specifik të ngrohjes që është ngusht i lidhur me masat e efiçiencës së energjisë në
anën e kërkesës (konsumatorëve) dhe me sjelljen e konsumatorëve në kuptim të kursimit të
energjisë, si dhe masave të tjera të efiçiencës së energjisë të zbatuara nga ndërmarrja e NQ
për të nxitur shfrytëzimin efiçient dhe kursimin e ngrohjes (p.sh. matja e ngrohjes dhe faturimi
bazuar në konsumin e matur);

-

Përgjithësisht tregun i ngrohjes dhe konkurrencën me lëndët tjera djegëse dhe burimet tjera
të ngrohjes, në kuptim të çmimit, besueshmërisë dhe komforit, të cilat ndikojnë në
gatishmërinë e konsumatorëve për: i) të vazhduar me shfrytëzimin e ngrohjes qendrore
(konsumatorët ekzistues) ose ii) të kalojnë në shërbimin e ngrohjes qendrore (konsumatorët
e rij).

4.1.4

Parashikimi i sipërfaqeve ngrohëse

Sipërfaqja ngrohëse konsiderohet ndër parametrat më të rëndësishëm për të përcaktuar
konsumin në të ardhmen. Sipërfaqjet ngrohëse të parashikuara, siç janë treguar në tabelën më
poshtë, është projektuar të rriten dukshëm duke marrë parasysh dy faktorë kryesorë:
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-

Riaktivizimin gradual të konsumatorëve pasiv, ashtu që rrisin sipërfaqen ngrohëse ‘aktive’ nga
81,313 m2 në 2022 në 160,621 m2 në 2024, që është afërsisht sipërfaqja aktuale e kyçur
fizikisht në rrjetin e ngrohjes.

-

Kyçjet e reja brenda zonës ekzistuese të shërbimit për të rritur ‘dendësinë e ngrohjes’ në rrjet,
dhe

-

Zgjerimi i rrjetit në zonat e reja të shërbimit, që janë ngusht të lidhura me masat dhe projektet
zhvillimore, të specifikuara në kapitujt vijues.

Table 13: Projekcionet e sipërfaqeve ngrohëse 2023 – 2032
Parashikimi i rritjes së sipërfaqes ngrohëse (në m2)
Konsum.
Aktiv
Ndërtesat e
reja publike
Aktivizimi i
konsum.
Pasiv
Kyçjet e
reja
Total

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

81,311

81,311

81,311

81,311

81,311

81,311

81,311

81,311

81,311

81,311

81,311

20,774

20,774

20,774

20,774

20,774

20,774

20,774

20,774

20,774

20,774

10,553

21,105

31,658

42,210

52,763

63,315

73,868

84,420

94,973

105,525

18,715

37,431

70,109

102,787

116,749

130,712

145,479

160,246

175,013

189,780

131,353

160,621

203,851

247,082

271,597

296,112

321,432

346,751

372,071

397,390

81,311

4.1.5

Konsumi specifik dhe kërkesa specifike për kapacitet – Konsumi i projektuar i
ngrohjes

Pë llogaritjen e kërkesësë për ngrohje / konsumit janë përdorur këta parametra kryesorë:
1) Konsumi specifik i ngrohjes.
Projekcionet për konsumin specifik ndryshojnë nga 130 kWh/m2 për sezonë në 2023 me
një zvogëlim gradual gjer në 110 kWh/m2 per sezonë në 2032. Zvogëlimi është rezultat i
efiçiencës së përmirësuar të ngrohjes, kryesisht e ndërlidhur me masat e efiçiencës në
ndërtesa (p.sh. izolimi) dhe shfrytëzimi efiçient i ngrohjes (masat e kursimit të ngrohjes).
2) Kërkesa specifike për kapacitet
Ngjashëm, kërkesa specifike për kapacitet pritet që të zvogëlohe nga 100 W/m2 në 2023
në 85 W/m2 në vitin 2032, kryesisht për shkak të përmirësimt të izolimit dhe përdorimit
të materialeve kualitative në ndërtesa.
Tabela më poshtë paraqet projekcionet e llogaritura të kërkesës për ngrohje / konsumit, bazuar
në projekcionet e sipërfaqeve ngrohëse, konsumit specifik të ngrohjes dhe kapacitetit specifik.
Tab.14: Projekcionet e kërkesës për ngrohje – konsumit
Parashikimi i kërkesës për ngrohje / konsumit
Sipërfaqja
ngrohëse
[m2]
Konsumi
Specifik
[MWh/m2]
për vit
Konsumi i
ngrohjes
[MWh]

4.1.6

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

81,311

131,353

160,621

203,851

247,082

271,597

296,112

321,432

346,751

372,071

397,390

0.130

0.130

0.128

0.125

0.122

0.120

0.116

0.112

0.112

0.110

0.110

10,570

17,076

20,559

25,481

30,144

32,592

34,349

36,000

38,836

40,928

43,713

Parashikimi i integruar i prodhimit e furnizimit me ngrohje dhe humbjeve

Bazuar në projekcionet e kërkesës për ngrohje / konsumit, në tabelën e mëposhtme është
paraqitur parashikimi i prodhimit të energjisë termike dhe humbjeve.
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Tab.15: Parashikimi i integruar i prodhimit e furnizmit me ngrohje dhe humbjeve për periudhën planifikuese 2023
– 2032
Furnizmi dhe Prodhimi
Konsumi i
ngrohjes
[MWh]
Humbjet në
rrjetin
shpërndrjes
Prodhimi
Neto
[MWh]
Vet-konsumi
[MWh]
Prodhimi
Bruto
[MWh]
Efikasiteti
Termik i
njësive
prodhuese
Energji
nga l.d.
[MWh]
Orët e
ngarkesës
së plotë
Kapac. I
nevojshë
m maksimal [MW]

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

10,570

17,076

20,559

25,481

30,144

32,592

34,349

36,000

38,836

40,928

43,713

25%

20%

15%

14%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

14,094

21,345

24,188

29,630

34,254

37,036

39,033

40,909

44,132

46,509

49,674

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

14,154

21,405

24,248

29,690

34,314

37,096

39,093

40,969

44,192

46,569

49,734

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

16,652

25,182

28,527

34,929

40,370

43,642

45,992

48,199

51,991

54,787

58,510

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

9.25

13.99

15.85

19.40

22.43

24.25

25.55

26.78

28.88

30.44

32.51

Kapaciteti i nevojshëm i prodhimit krahasuar me kapacitetin e instaluar paraqitet në figurën më
poshtë.

Fig. 14: Kapaciteti prodhues ekzistues krahasuar me kapacitetin e nevojshëm prodhues

Në relacion me të dhënat e parashikuara duhet vënë re si në vijim:
-

Si rezultat i rritjes së parashikuar të sipërfaqes ngrohëse e rrjedhimisht edhe të konsumit,
nevojiten kapacitete të reja prodhuese për ta plotësuar kërkesën për ngrohje dhe për të ofruar
furnizim kualitativ dhe të qëndrueshëm me ngrohje.
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Humbjet në rrjetin e shpërndarjes janë planifikuar që të zvogëlohen dukshëm nga 25% të
vlerësuar në 2022 në 12% në vitin 2026, që është rezultat i masave rehabilituese të rrjetit
dhe të nënstacioneve të cilat janë në vazhdim ose të planifikuara në afat shkurtër.

5 PLANIFIKIMI I ZHVILLIMIT TË SISTEMIT / RRJETIT
5.1 Objektivat e planifikimit zhvillimorë
Plani zhvillimorë synon arritjen e këtyre objektivave strategjike:
1. Shfrytëzimi maksimal i kapacitetieve ekzistuese të prodhimit të energjisë termike dhe
elektrike dhe zhvillimi i kapaciteteve të reja prodhuese;
2. Sigurimin e një furnizimi të qëndrueshëm dhe efiçient me energji termike (ngrohje) për
konsumatorët e NQ Gjakova;
3. Shfrytëzimi maksimal i rrjetit ekzistues të shpërndarjes duke rritur ‘densitetin e ngrohjes’,
dmth. kyçjen e konsumatorërvë të rij të cilët gjenden në lokacione të rrjetit ekzistues dhe riaktivizimi i konsumatorëve pasiv;
4. Zgjerimin e shërbimit të ngrohjes qendrore në zonat e reja urbane të qytetit, me qëllimin
kryesorë për të rritur gradualisht numrin e konsumatorëve të rij të kyçur në rrjet, duke ju
dhënë mundësinë që të kenë furnizim të qëndrueshëm me ngrohje me çmime të
përballueshme, dhe në të njëtën kohë të përmirësohet situata financiare e kompanisë; dhe
5. Plotësimi i caqeve dhe oligimeve të efiçiencës së energjisë, duke favorizuar ko-gjenerimin si
një formë më efiçiente e prodhimit të energjisë me ndikim të madh në mbrojtjen e mjedisit.

5.2 Masat kryesore për arritjen e objektivave të planit zhvillimorë
Masat kryesore për arritjen e objektivave të planifikimit zhvillimorë janë grupuar si në vijim:
a. Optimizimi i kapaciteteve të prodhimit të energjisë termike dhe të sistemit të shpërndarjes;
b. Operim efiçient dhe i qëndrueshëm i sistemit të ngrohjes qendrore në përgjithësi dhe
veçanërisht të rrjetit të shpërndarjes;
c. Aplikimin e matjes së konsumit të ngrohjes dhe faturimin bazuar në konsum, ashtu që të
përmirësohet shfrytëzimi efiçient i ngrohjes dhe të kontriboj në kursimin e energjisë në
konsumin final;
d. Zgjerimi i bazës së konsumatorëve e rrjedhimisht edhe shtimi i sipërfaqeve ngrohëse, duke
ri-aktivizuar konsumatorët ‘pasiv’ dhe rritur dendësin e rrjetit duke ju ofruar kyçje dhe
shërbimin e ngrohjes konsumatorëve që gjenden brenda rrjetit ekzistues;
e. Zgjerimi i shërbimit të ngrohjes qendrore në zonat e reja urbane të qytetit duke zgjeruar
rrjetin e shpërndarjes; dhe
f.

Rritjen e kapaciteteve prodhuese të energjisë termike për të plotësuar kërkesën e
parashikuar, me fokus në kapacitetet e reja nga burimet e ripërtritshme të energjisë dhe
në teknologjitë efiçente të energjisë.
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Shfrytëzimi optimal i kapaciteteve prodhuese të energjisë termike dhe
sistemit të shpërndarjes

Veprimi A: Rinovimi / instalimi i sistemit SCADA
Një ndër objektivat kryesore për transformimin e NQ Gjakovës është investimi në prodhimin e
energjisë termike dhe masat e rehabilitimit dhe optimalizimit të sistemit të shpërndarjes për të
mundësuar tranzicionin nga një sistem jo-efikas i bazuar në furnizim në një sistem efiçient i
bazuar në kërkesë.
Në sistemin e bazuar në furnizim, energjia termike prodhohet sipas parashikimeve të pikut –
ngarkesës maksimale, nevojave nominale për furnizim në rrjet, ku teoritikisht përcaktohet
kërkesa nga shfrytëzuesit e ngrohjes sipas kushteve klimatike. Ky lloj i modelit të operimit
rezulton në mbi-furnizim të rrjetit me energjinë termike të prodhuar dhe shërbim të dobët për
shfrytëzuesit fundorë të ngrohjes. Ky lloj i modelit të operimit është shumë jo-efikas nga aspekti
energjetik dhe ai komercial.
Në modelin e operimit të bazuar në kërkesë prodhimi i energjisë termike dhe furnizimi me
ngrohje i shfrytëzuesve fundorë bazohet në kërkesat aktuale të përcaktuara nga të dhënat e
oprimi të rrjetit në kohë reale. Operimi i bazuar në kërkesë mundëson që të prodhohet dhe
shpërndahet ngrohje e mjaftueshme (sipas kërkesës reale) tek shfrytëzuesit fundorë, kështu që
reduktohet ngrohja e tepërt për shkak të mbi-furnizimit, siç është rasti në operimin e rrjetit të
bazuar në furnizim.
Për të optimalizuar sistemin e ngrohes qendrore, është e nevojshme të ndërlidhen të dhënat
nga konsumatorët, dmth. kërkesa e tyre dhe të dhënat nga performanca hidraulike e rrjetit të
shpërndarjes në sistemin SCADA të ngrohtores. Sistemi SCADA (Mbikqyrja e kontrollimit dhe
marrjes së të dhënave) është pikë mbledhëse dhe ndërlidhëse ndërmejt informimit dhe
operimit. SCADA ka të bëj me shkëmbimin e informatave dhe aftësinë për të kontrolluar dhe
monitoruar performancën. Në fakt, arkitektura e tërë sistemit SCADA është e dizajnuar për të
centralizuar kontrollin dhe monitorimin e të dhënave.
5.2.2

Operim efiçient dhe i qëndrueshëm i sistemit të NQ-së / rrjetit të
shpërndarjes

Kjo masë përfshin një numër të nën-masave duke filluar nga reduktimi i humbjeve përmes
rehabilitimit të rrjetit dhe nënstacioneve, balancimit dhe segmentimit të rrjetit gjer tek
intervenimet teknike, në disa raste, në rrjetin sekondarë / instalimet dhe pajisjet e ngrohje të
konsumatorëve, siç përshkruhet në vijim:
Veprimi B: Rehabilitimi i rrjetit të shpërndarjes së ngrohjes
Rehabilitimi i rrejtit të shpërndarjes konsiderohet si masë kryesore për të zvogëluar dukshëm
humbjet aktualisht të larta në rrjet, që vlerësohet në diapazonin 25% - 30%; me këtë do të
kursehen sasi të konsiderueshme të ngrohjes që do liroj kapacitetet shtesë për të mundësuar
kyçjen e ndërtesave të reja në rrjet. Rehabilitimi i rrjetit gjithashtu do të ndikoj ndjeshëm në
operimin e sigurtë dhe të besueshëm të rrjetit dhe do kontribuoj në përmirësim të kualitetit të
ngrohjes.
Sipas shtrirjes së rrjetit dhe gjendjes teknike të rrjetit (përshkruar në kapitullin 3.1), rehabilitimi
i rrjetit përfshin pjesët veriore dhe jugore të rrjetit ekzistues të shpërndarjes.
Rehabilitimi i degës veriore të rrjetit do të konsiston në rinovimin e tërësishëm - në zëvendësimin
e gypave të vjetër të qelikut me gypa të rij të para-izoluar.
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Rehabilitimi i degës jugore të rrjetit kryesisht përmban riparimet e rrjedhjeve të ujit në segmente
të ndryshme të rrjetit.
Për të dy degët do të instalohen valvulat segmentuese dhe pajisjet për balancimin hidraulik të
rrjetit.
Veprimi C: Rehabilitimi i nënstacioneve termike
Rehabilitimi i nënstacioneve termike synon të siguroj operim të rregullt optimal të rrjetit,
temperatura adekuate të ujit të ngrohtë furnizues dhe kthyes, kualitet të mirë të furnizimit me
ngrohje të konsumatorëve dhe gjithashtu të rrisë efiçiencën e energjisë në anën e
konsumatorëve.
Rehabilitimi do të përfshijë 342 nënstcione ekzistuese të kyçura në rrjetin e ngrohjes qendrore.
Sipas gjendjes teknike të nënstacioneve termike, rehabilitimi do të përbëj: i) rehabilitimin e
anës primare, dhe ii) zëvendësimin e tërësishëm me nënstacione të reja.
Duhet theksuar po ashtu se të gjithë nënstacionet do të pajisen me matësa të ngrohjes, valvula
kontrolluese dhe tubacionet e nënstacioneve do të kenë izolim termik.
Veprimi D: Rehabilitimi i sistemit sekondarë në Spitalin Regjional “Isa Grezda”
Rehabilitimi i sistemit sekondarë të ngrohjes, dhe sistemeve të ujit të nxehtë sanitarë dhe
kondicionimit të ajrit në spitalin regjional do të kontribuoj në operimin e optimizuar të rrjetit dhe
do të rrisë efiçiencën e energjisë po ashtu.
Rehabilitimi do të jetë rinovim i plotë i instalimeve sekondare në 9 ndërtesat e qendres
spitalore.
Veprimi E: Kompletimi i rehabilitimit të tërësishëm të rrjetit
Punët që nevojitet për të kompletuar rehabilitimin e rrjetit ekzistues janë si në vijim:


Tubacioni gjer tek stacioni i autobusëve dhe dhe gjer tek Hotel Pashtriku (dega veriore).



Instalimi i valvulave segmentuese shtesë (dega jugore).

5.2.3

Shfrytëzim i shtuar i shërbimit të ngrohjes qendrore

Kjo masë është e rëndësishme për NQ Gjakovën për të arritur qëndrueshmërinë financiare dhe
për të rritur të hyrat nga shitja e ngrohjes.
Disa nën-masa (veprime) janë paraparë për të shtuar shfrytëzimin e ngrohjes qendrore, si:
-

Ofrimi i shërbimit jashtë sezonit të ngrohjes për të ofruar ujin e ngroht sanitarë dhe
potencialisht ftohjen qendrore me anën e absorbuesve ftohës;

-

Riaktivizimi i konsumatorëve pasiv; dhe

-

Rritja e densitetit të ngrohjes në rrjet.
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Veprimi F: Operimi i sistemit të ngrohjes qendrore jashtë sezonës së ngrohjes
Ofrimi i shërbimit jasht sezonit të ngrohjes qendrore ofron opcione për konsumatorët për ujin e
ngroht sanitarë dhe potencialisht ftohjen qendrore përmes absorbuesve ftohës. Duhet përmendur
se konsumatori i parë i madhë i shenjuar është Spitali regjional “Isa Grezda”, në Gjakovë.
Orfimi i këtyre shërbimeve është i rëndësishëm për të siguruar vazhdimësinë e operimit të njësisë
së kogjenerimit gjatë tërë vitit, që gjithashtu do të përmirësoj efikasitetin e njësisë dhe siguroj të
ardhura shtesë për kompaninë.
Veprimi G: Riaktivizimi i konsumatorëve pasiv
Është specifikë e NQ Gjakovës se një numër i konsiderueshëm i konsumatorëve kanë statusin
‘pasiv’ – nuk furnizohen me ngrohje edhe pse janë fizkisht të kyçur në rrjetin e ngrohjes
qendrore. Arsyeja kryesore për këtë ka qenë furnizimi i paqëndrueshëm në vitet e kaluara, si
dhe arsyet e tjera të ndërlidhura me gjendjen e keqe teknike të instalimeve të ngrohjes në
ndërtesa. Gjithashtu probleme shtesë janë krijuar për arsye të mos-balancimit të rrjetit që ka
shkaktuar disa segmente të rrjetit (pjesë të zonës së shërbimit) të ketë furnizim të
pamjaftueshëm dhe të cilësisë së ulët.
Me përmirësimin e prodhimit të energjisë termike në ngrohtoren e re me biomasë dhe me
projektet rehabilituese të rrjetit dhe nënstacioneve, pritet riaktivizim gradual i shumicës së
1,414 konsumatorëve pasiv. Gjitashtu, është e domosdoshme që NQ Gjakova të përqëndroj
përpjekjet për të bindur këta konsumatorë për qëndrueshmërinë dhe vazhdimësinë e furnizimit
me ngrohje të cilësisë më të mirë dhe çmime konkurruese, si dhe më komfor në krahasim me
alternativat tjera të ngrohjes së hapësirave.
Veprimi H: Rritja e dendësisë së ngrohjes në rrjet
Rritja e dendësisë së ngrohjes në rrjet nënkupton kyçjen e konsumatorëve të rij në zonën
ekzistuese të shërbimit, duke kyçur ndërtesat të cila gjenden në lokacionet ku kalojnë gypat
kryesorë të rrjetit.
Parashihet që fillimisht 9 konsumatorë të mëdhenj – ndërtesa publike - brenda rrjetit ekzistues,
të kyçen, për të rritur dendësinë e ngrohjes në rrjet.
5.2.4

Matja individuale e ngrohjes dhe faturimi bazuar në konsum

Veprimi I: Instalimi i pajisjeve matëse individuale në ndërtesat e banimit kolektiv dhe
implementimi i faturimit të bazuar në konsum
Në shtesë të pajisjeve matëse në nënstacionet termike, matja individuale e konsumit të ngrohjes
në nivel apartamenti është thelbësore për implementimin e faturimit bazuar në konsum,
posaqërisht në ndërtesat e banimit kolektiv. Kjo do t’ju mundësonte këtyre konsumatorëve të
monitojnë dhe kontrollojnë konsumin e tyre të ngrohjes dhe kështu potencialisht të kursejnë
ngrohjen dhe reduktojnë kostot e tyre të ngrohjes.
Duhet të promovohet dhe ndoshta financohet nga NQ Gjakova instalimi i valvulave termostatike
të radiatorit për të kontrolluar konsumin e ngrohjes. Instalimi i valvulave termostatike në
radiatorë do të siguronte kursim të energjisë (ngrohjes) për konsumatorët dhe kështu zvogëlim
të kostove të ngrohjes. Njëkohësisht instalimi i valvulave termostatike do të lironte kapacitetet
prodhuese të NQ Gjakovës, ashtu që do të mund të zgjerohej një pjesë e rrjetit pa rritur
kapacitetin prodhues të energjisë termike.
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NQ Gjakova, përveç ndërtesave komerciale, institucionale dhe shtëpive individuale, furnizon me
ngrohje edhe shumë ndërtesa të banimit kolektiv, që përbëjnë një pjesë të madhe të stokut të
ndërtesave që furnizohen me ngrohje qendrore. Për shkak të karakteristikave teknike të
instalimeve të ngrohjes në këto ndërtesa, për të zbatuar faturimin e bazuar në konsum kërkohet
matje shtesë në nivel apartamenti (matje individuale e secilit apartament), që shpesh quhet ‘submatje’.
Sub-matja ose matje individuale është formë e matjes së konsumit të ngrohjes në nivel
apartamenti. Varsisht nga lloji i instalimeve në ndërtesë përdoren dy lloje të pajisjeve matëse:
-

Alokatorët e Kostos së Ngrohjes, të cilët aplikohen për instalimet e ngrohjes në ndërtesa të
llojit ‘vertikal’; dhe

-

Matësit kompakt të energjisë termike (ngrohjes) që janë të përshtatshëm për instalimet e
ngrohjes në ndërtesa të llojit ‘horizontal’.

5.2.5

Zgjerimi i shërbimit të ngrohjes në zona të reja urbane të qytetit të Gjakovës

Duke ju referuar planifikimit afatgjatë, NQ Gjakova tenton të zgjeroj shërbimin e furnizimit me
ngrohje në zonat e reja urbane me një potencial të madh të kërkesës për ngrohje, që është një
ndër masat kryesore për të rritur të hyrat nga furnizimi me ngrohje dhe për të arritur
qëndrueshmërinë financiare në një periudhë afatgjate.
Zgjerimi i shërbimit të ngrohjes qendrore në zonat e reja gjithashtu ndikon pozitivisht në aspektet
socio-ekonomike dhe në mjedis duke reduktuar ndotjen e ajrit, si dhe në cilësinë e jetesës të
qytetarëve të Gjakovës.
Veprimi J: Zgjerimi i rrjetit të shpërndarjes së ngrohjes
Për të zgjeruar shërbimin e ngrohjes qendrore në pjesët e reja të urbanizuara të qytetit, NQ
Gjakova duhet të zgjeroj rrjetin e shpërndarjes. Zgjerimi i rrjetit do të mundësonte kyçjen në
rrjet të ndërtesave të sapo ndërtuara dhe të atyre që planifikohen të ndërtohen në të ardhmen e
afërt.
Zgjerimi i rrjetit të shpërndarjes involvon një vlerësim dhe planifikim të kujdeshëm, i cili duhet të
harmonizohet në përputhje me planifikimin e zhvillimit urban të komunës. Në këtë kuptim, disa
zona urbane ku planifikohet zgjerimi i rrjetit në periudhë afatgjate janë identifikuar në
bashkëpunim të ngusht me Planifikim Urban të Komunës.
5.2.6

Rritja e kapaciteteve të prodhimit të energjisë termike për të plotësuar
kërkesë e parashikuar për ngrohje

Veprimi K: Kapacitetet e reja prodhuese
Fillimisht duhet theksuar se ngrohtorja me biomasë ka kapacitet termik të kufizuar – është
vlerësuar se kapaciteti i ngrohtores së ndërtuar rishtazi është i mjaftueshëm për të mbuluar
furnizimin e konsumatorëve ekzistues (aktiv dhe pasiv), si dhe të një numri të kufizuar të
konsumatorëve / ndërtesave shtesë për tu kyçur në rrjetin ekzistues.
Kështu që zgjerimi i parashikuar i shërbimit të ngrohjes qendrore në zonat e reja urbane me një
rritje të dukshme të kërkesës për ngrohje duhet të implementohet paralelisht me
implementimin e kapaciteteve të reja prodhuese.
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Rritja e kapaciteteve prodhuese të energjisë termike i referohet objektivave të planifikimit
fillestarë afatgjatë që synojnë diversifikimin e burimeve të ngrohjes dhe të fokusuara në
burimet e ripërtritshme të energjisë dhe në teknologji me efiçencë të lartë të energjisë.

5.3 Projektet zhvillimore në vazhdim dhe të planifikuara dhe
investimet përkatëse
Në vijim janë renditur të gjitha projektet zhvillimore që janë në vazhdim (2022 – 2023) dhe ato
të planifikuara për periudhën afatgjatë 2023 – 2032. Këto projekte ndërlidhen me masat dhe
veprimet e përshkruara në kapitullin 5.2.
Projektet në vazhdim
1) Rinovimi i sistemit SCADA për të përshirë rrjetin e shpërndarjes dhe nënstacionet termike
(ref. Veprimi ‘A’);
2) Rehabilitimi i Rrjetit të shpërndarjes së ngrohjes (ref. Veprimi ‘B’);
3) Rehabilitimi i Nënstacioneve termike (ref. Veprimi ‘C’);
4) Rehabilitimi dhe rinovimi i rrjetit sekondarë të ngrohjes të spitalit regjional (ref. Veprimi
‘D’);
Projektet planifikuara
5) Kompletimi i rehabilitimit të tërësishëm të rrjetit të shpërndarjes (ref. Veprimi ‘E’);
6) Riaktivizimi i konsumatorëve pasiv (ref. Veprimi ‘G’);
7) Kyçja e konsumatorëve të rij / ndërtesave të reja në rrjetin ekzistues të shpërndarjes (ref.
Veprimi ‘H’);
8) Instalimi i pajisjeve të matjes individuale të ngrohjes në ndërtesa me shumë apartamente
(ref. Veprimi ‘I’);
9) Zgjerimi i rrjetit të shpërndarjes së ngrohjes në zonat e reja urbane (ref. Veprimi ‘J’);
10) Ndërtimi i kapaciteteve të reja të prodhimit të energjisë termike (ref. Veprimi ‘K’).
Detajet e projekteve të radhitura më lartë janë paraqitur në kapitujt vijues.
5.3.1

Rinovimi i sistemit SCADA për të përfshirë rrjetin e shpërndarjes dhe
nënstacionet termike

Periudha e implementimit

Vlera e investimit

Burimi i financimit

2022 – 2023

192,000 €

SECO

Informata të përgjithshme
Për të optimizuar sistemin e ngrohjes qendrore në tërësi, është e domosdoshme të ndërlidhen të
dhënat nga konsumatorët, dmth. kërkesa e tyre, dhe të dhënat nga performanca hidraulike e
rrjetit të shpërndarjes në sistemin SCADA të ngrohtores. Sistemi SCADA (Mbikqyrja e
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Kontrollimit dhe Marrjes së të Dhënave) është pikë ndërlidhëse mes informatave dhe operimit.
SCADA ka të bëjë me shkëmbimin e informatave dhe aftësinë për të kontrolluar dhe monitoruar
performancën. Në fakt, e tërë arkitektura e SCADA-s është e dizajnuar për të centralizuar
kontrollin dhe monitorimin e të dhënave të marrura.
Sistemi ekzistues SCADA mbulon vetëm operimin e ngrohtores pa marrë në konsideratë kërkesën
nga konsumatorët e rrjedhimisht dhe performancën e rrjetit të shpërndarjes. Rinovimi i sistemit
SCADA për të përfshirë rrjetin e shpërndarjes dhe nënstacionet termike do të siguroj shfrytëzimin
optimal të sistemit të ngrohjes qendrore. Kështu që është e nevojshme të zgjerohet dhe rinovohet
sistemi SCADA i ngrohtores për të përfshirë rrjetin dhe nënstacionet.
Detajet e projektit
Rinovimi përfshinë ‘hardverin’ dhe ‘softverin’ përkatës të SCADA-s dhe softverin e kalkulimit
hidraulik të rrjetit, si dhe licencat dhe trajnimet.
Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur kostot e investimit për zgjerimin dhe rinovimin e sistemit
ekzistues SCADA të ngrohtores për të përfshirë rrjetin e shpërndarjes, nënstacionet termike dhe
softverin e kalkulimeve hidraulike të rrjetit.
Tab. 16: Komponentet e projektit: Rinovimi i ssitemit SCADA dhe investimet përkatëse

Rinovimi i sistemit SCADA
Përshkrim i komponentëve
Pajisja e rrjetit hidraulik për sistemin e shpërndarjes përfshirë licencën dhe trajnimet
Pagesa për sistemin përfshirë hardverin, softverin, licencat, trainimet
etj.
Pagesa vjetore, për kontrolluesin, disponueshmërinë e të dhënave
historike, paketa GSM, mbështetja softverike dhe mirëmbajtja, parashikimi meteorologjik njëvjeçarë
TOTAL

Kostoja e investimit
13,000 €
162,000 €
17,000 €
192,000 €

Orari tentative i implementimit
Tab.17: Orari i implementimit të projektit
Detyra / aktiviteti

Korrik
2022

Gusht
2022

Shtator
2022

Tetor
2022

Nëntor
2022

Prokurimi i pajisjes së hidraulikës së rrjetit
Elaborimi i dosjes tenderit për SCADA
Periudha e tenderimit
Vlerësimi i ofertave
Implementimi dhe lëshimi në punë

Përfitimet nga projekti
Zgjerimi dhe rinovimi i ssitemit ekzistues SCADA të ngrohtores për të përfshirë rrjetin dhe
nënstacionet do të ofroj këto përfitime:
-

Operim optimal të ngrohtores përmes modeleve të udhëzuar nga të dhënat reale nga rrjeti
dhe konsumatorët; dhe

-

Kushtet e përshtatshme për të kaluar nga faturimi bazuar në sipërfaqen ngrohëse (m 2) në
faturimin e bazuar në konsum.
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Rehabilitimi i rrjetit të shpërndarjes së energjisë termike (ngrohjes)
Periudha e
implementimit

Vlera e investimit

Burimi i financimit

Tetor 2021 – Tetor 2022

2,172,164 €

SECO

Informata të përgjithshme
Në përputhje me shtrirjen e rrjetit dhe gjendjen teknike (përshkruar në kapitullin 3.1) rehabilitimi
i rrjetit përfshin pjesët veriore dhe jugore të rrjetit ekzistues të shpërndarjes.
Rehabilitimi i degës veriore do të përmbaj rinovimin e plotë duke zëvendësuar gypat ekzistues të
qelikut në kanalet e betonit me gypa të rij të para-izoluar.
Rehabilitimi i degës jugore të rrjetit kryesisht përmban riparimet e rrjedhjeve të ujit, në segmente
të ndryshme të kësaj pjese të rrjetit.
Për të dy degët e rrjetit do të instalohen valvulat e segmentimit të rrjetit dhe pajisjet e balancimit
hidraulik.
Detajet e projektit
Rehabilitimi i rrjetit të shpërndarjes përfshinë këto furnizime dhe punime ndërtimore e
instaluese:
-

Furnizimin dhe instalimin e 9,700 m gypa të para-izoluar në total me dimenzione nga DN32
gjer DN300, përfshirë edhe zëvendësimin e afërsisht 6,220 m të gypave të vjetër të qelikut të
vendosur në kanalet e betonit;

-

Furnizimi dhe instalimi i 360 valvulave të para-izoluara me dimenzione nga DN40 gjer DN300;

-

Demolimi i afërsisht 3,110 m kanale të betonit;

-

Demolimi i 66 shahtave të betonit;

-

Furnizimi dhe instalimi i sistemit të detektimit të rrjedhjeve në segmentet e tubacioneve të
reja;

-

Performance e termo-fotografisë së tërë rrjetit; dhe

-

Inçizimi GIS i tërë rrjetit të ngrohjes qendrore.

Segmentet e rrjetit të degës veriore janë paraqitur në hartën e mëposhtme:
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Fig. 15: Harta e degës veriore të rrjetit dhe dizajni i rehabilitimit
Tab.18: Komponentet e projektit: Rehabilitimi i rrjetit të shpërndarjes dhe investimet përkatëse

Rehabilitimi i rrjetit të shpërndarjes së energjisë termike
Përshkrim i komponentëve
Kostoja e Investimit [€]
Preliminaret
Furnizmi i gypave dhe pjaisjeve përcjellëse

140,155 €
1,188,348 €

Punimet instalimit të gypave

444,407 €

Punimet ndërtimore

384,547 €

Pjesët rezervë
TOTAL

14,707 €
2,172,164 €
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Orari tentativ i implementimit
Tab. 19: Orari i implementimit të projektit
Tet
2021

Nënt
2021

Dhjet
2021

Jan
2022

Shk
2022

Mar
2022

Prill
2022

Maj
2022

Qer
2022

Korr
2022

Gusht
2022

Shtat
2022

Tet
2022

Dega jugore
Dega veriore

Përfitimet nga projekti
Ndikimi kryesor i rehabilitimit të rrjetit të shpërndarjes është zvogëlimi i dukshëm i humbjeve
në rrjet – pritet që humbjet e tanishme të rrjetit të vlerësuara në 25%-30% do të zvogëlohen
në 20% në vitin 2023 dhe zvogëlim i mëtejmë në vitin 2024 në 15%; me këtë do të arrihet
kursim i konsiderueshëm i ngrohjes që do të liroj kapacitete shtesë për të mundësuar kyçjen e
ndërtesave të reja në rrjet. Rehabilitimi i rrjetit gjithashtu do ndikoj mjaft në operimin e sigurt
dhe të qëndrueshëm të rrjetit dhe do kontribuoj në përmirësimin e furnzimit me ngrohje.
5.3.3

Rehabilitimi / Instalimi i nënstacioneve termike

Periudha e implementimit

Vlera e investimit

Burimi i financimit

Janar 2021 – Tetor 2022

1,016,232 €

SECO dhe
Komuna Gjakovës

Informata të Përgjithshme
Nën këtë nën-komponentë do rinovohen 342 nënstacione ekzistuese të kyçura në rrjetin
ngrohjes qendrore dhe do të instalohen 9 nënstacione të reja për ndërtesa publike. 226
nënstacione (në shtëpi individuale) do të pajisen me matës të ngrohjes dhe valvula të
kontrollimit të temperaturës / rrjedhjes, ndërsa 116 tjera do të pajisen me matës të ngrohjes,
valvula të kontrollit të rrjedhës/temperaturës/presionit dhe me pajisje të ‘kompenzimit të motit’.
Nënstacionet e reja do të jenë nënstacione ‘kompakte’ me shkëmbyes pllakorë të nxehtësisë.
Detajet e projektit
Pas vlerësimit të gjendje aktuale teknike të nënstacioneve, masat rehabilituese të nevojshme janë
kategorizuar sipas gjendjes së nënstacioneve, si në vijim:
-

-

Grupi A – Rehabilitimi i pjesës primare të nënstacionit:


Pjesa primare do të rinovohet / pjaiset me valvula mbyllëse, ‘tendosës’, rregullues të
temepraturës, matës të ngrohjes, valvula diferenciale, dhe fitingje tjera;



Izolimi termik.

Group B – Zëvendësim i tërë nënstacionit:


Nënstacione të reja kompakte me shkëmbyes të nxehtësisë pllakë dhe pajisjet tjera si
valvula mbyllëse, ‘tendosës’, rregullues të temepraturës, matës të ngrohjes, valvula
diferenciale, dhe fitingje tjera;



Lidhja me pjesën sekondare (kolektori) me tubacionet, valvulat dhe fitingjet e
nevojshme;



Izolimi termik i të gjitha tubacioneve të reja;
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Në tabelën vijuese janë përmbledhur rehabilitimi i nënstacioneve me numër të nënstacioneve dhe
inevstimeve për secilin grupim:
Tab.20: Numri i nënstacioneve termike për rehabilitim / instalim për secilin grup dhe kostoja e investimit
Rehabilitimi i nënstacioneve termike
Nr.
Nënstacioneve

Grupi

Përshkrimi

A-redukuar

Rehabilitimi i anës primare me matësa të ngrohjes dhe
kufizues të rrjedhës

Investimet

226

180,670 €

A

Rehabilitimi i pjesës primare me matësa të ngrohjes
dhe rregullim të presionit, temperaturës dhe rrjedhës

99

493,949 €

B

Rehabilitimi i pjesës primare me matësa të ngrohjes
dhe rregullim të presionit, temperaturës dhe rrjedhës
plus shkëmbyesit e rij të nxehtësisë

26

341,613 €

TOTAL

351

1,016,232 €

Orari tentativ i implementimit
Tab.21: Orari i implementimit të projektit
Task

Tet
2021

Nënt
2021

Dhjet
2021

Jan
2022

Shk
2022

Mar
2022

Prill
2022

Maj
2022

Qer
2022

Korr
2022

Gusht
2022

Shtat
2022

Tet
2022

Rehab. i
nënstacioneve
termike

Përfitimet nga projekti
Rehabilitimi i nënstacioneve do të siguroj operimin e përshtatshëm optimal të rrjetit,
temperatura adekuate të ujit furnizues dhe kthyes, kualitet të mirë të furnizimit me ngrohje për
të gjithë konsumatorët, si dhe do të rrisë efiçiencën e energjisë tek konsumatorët. Po ashtu
rehabilitimi i pjesës primare të nënstacioneve do të ndikoj në reduktimin e humbjeve të
ngrohjes.
5.3.4

Rehabilitimi dhe rinovimi i sistemeve të ngrohjes, ventilimit dhe aklimatizimit
(HVAC) në spitalin rajonal të Gjakovës

Periudha e implementimit

Vlera e investmit

Burimi i financimit

Gusht 2022 – Prill 2023

800,000 €

SECO

Informata të përgjithsme për projektin
Vlera e investimeve në punët rehabilituese dhe instaluese në spitalin regjional është si në vijim:
Vlera e aseteve të investuara në rinovimin e sistemit të brendshëm të ngrohjes qendrore është
800,000 €, që nuk konsiderohen dhe regjistrohen si asete të NQ Gjakovës;
Rehabilitimi i instalimeve për spitalin regjional përfshinë rinovimin e nënstacioneve brenda spitalit
regjional dhe rinovimin e instalimeve sekondare për ngrohje të hapsirave, ujit të ngrohtë sanitarë
dhe potencialisht për ftohje (kondicionim të ajrit). Në mënyrë që të mund të zgjeroj shërbimet
edhe jashtë sezonit të ngrohjes, konsumatori i parë i madhë që është shenjuar është qendra
spitalore regjionale në Gjakovë.
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Detajet e projektit
Rehabilitimi dhe instalimi i sistemeve HVAC në spitalin regjional “Isa Grezda” në Gjakovë përfshin:
1) Rinovimin e instalimeve të ngrohjes qendrore dhe ujit të ngrohtë sanitarë në këto
ndërtesa:


Ndërtesa Qendrore ‘Nëna dhe fëmija’;



Aneksi;



Administrata;



Neuropsikiatria;



Infektiva;



Zyret e Regjistrimit;



Morgi;



Punëtoria mekanike dhe kopshti i fëmijëve.

2) Rinovimi i njësive të kondicionimit të ajrit në këto ndërtesa:


Ndërtesa qendrore ‘Nëna dhe fëmija’; dhe



Aneksi.

3) Potencialisht furnzimi dhe instalimi i ftohësve absorbues të vënë në funksion nga grohja
qendrore, në këto ndërtesa:


Ndërtesa qendrore ‘Nëna dhe fëmija’; dhe



Aneksi.

Në hartën më poshtë janë treguar ndërtesat e spitalit regjional të Gjakovës që do t’i nënshtrohen
rehabilitimit dhe rinovimit.
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1. Ndërtesa qendrore “Nëna
dhe fëmija”
2. Aneksi
3. Administrata
4. Kirurgjija e vjetër
5. Neuropsikiatria
6. Infektiva
7. Regjistri
8. Morgi
9. Punëtoria mekanike
10. Kopshti i fëmijëve

Fig. 16: Lokacioni i ndërtesave të spitalit regjional të Gjakovës

Implementimi i kësaj komponente nuk ka filluar në kohën kur është draftuar ky plan zhvillimorë;
aktualisht kjo komponentë është në proces të tenderimit. Buxheti i alokuar për pajisjet dhe punët
e rehabilitimit dhe rinovimit të sistemeve HVAC është 800,000 €.
Përmbledhja e punëve të rehabilitimit dhe rinovimit dhe kostos përkatëse janë paraqitur në tabelat
më poshtë:
Tab. 22: Përmbledhje e masave rehabilituese dhe rinovimit për secilën ndërtesë të spitalit regjional
Ndërtesa
Rinovimi

Radiatorët
Valvulat
termostatike
Pompat
qarkulluese
Rrjeti sekondar i
ngrohjes
DHW centralizuar
DHW boilerat
hibrid
Njësitë e rikthimit
të nxehtësisë
Njësitë e
kondicionimit të
ajrit
Ftohësit absorbues

Regjistr
i

Morgi

Infektiv
a

Puntor.
Mekani
ke

Kopshti
femijëv

●

○

○

○

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Nëna e
fëmija

Aneksi

Adminis
trata

Neurop
sikiatria

●

○

●

●

○

●

●
○

○

○

○

●

●

Kirurgj.
e vjetër

●

●
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Tab. 23: Përmbledhej e kostove të investimittë rehabilitimit dhe rinovimit

Kostot e investimit për masat rehabilituese në qendrën spitalore

Ndërtesa qendrore “Nëna dhe fëmija”

250,125 €

23,791 €

Ftohësit
absorbues
(opcional)
122,062 €

Aneksi

157,450 €

55,009 €

107,415 €

319,874 €

95,233 €

0€

0€

95,233 €

0€

0€

0€

0€

Neuropsikiatria

27,488 €

0€

0€

27,488 €

Infektiva

34,890 €

0€

0€

34,890 €

Regjistri

14,494 €

0€

0€

14,494 €

Morgi

6,914 €

0€

0€

6,914 €

Punëtoria mekanike

8,334 €

0€

0€

8,334 €

Kopshti i fëmijëve

8,501 €

0€

0€

8,501 €

603,429 €

78,800 €

229,477 €

911,706 €

Ndërtesa

Ngrohja dhe
DHW

Administrata
Kirurgjia e vjetër

TOTAL

Kondicionimi i
ajrit

Total
395,978 €

Duhet theksuar se kostoja për “Pajisjet dhe punimet në spitalin regjional” është EUR 682,229,
dhe mund të verifikohet se EUR 117,771 mbesin për punët opcionale dhe rezervat nga buxheti i
parashikuar prej 800,000 €.
Orari tentativ i implementimit
Tab.24: Orari i implementimit të projektit
Task

Maj
2022

Qer
2022

Korr
2022

Gush
2022

Shta
2022

Tet
2022

Nënt
2022

Dhje
2022

Jan
2023

Shk
2023

Mar
2023

Prill
2023

Maj
2023

Ndërtesa qendrore
“Nëna dhe fëmija”
Aneksi
Administrata
Kirurgjija vjetër
Neuropsikiatria
Infektiva
Regjistri
Morgi
Punëtoria
Mekanike
Kopshti i fëmijëve

Përfitimet nga projekti
Rehabilitimi i sistemit sekondarë të ngrohjes qendrore, si dhe instalimet e ujit të ngrohtë
sanitarë (DHW) dhe sistemet e kondicionimit të ajrit do të sigurojnë operim të duhur optimal të
instalimeve të spitaleve dhe të ofroj një ambient të përmirësuar në qendrën spitalore.
Në të njëtë kohë reahbilitimi do të siguroj përdorim racional të shërbimit të ngrohjes qendrore
nga NQ Gjakova.
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Kyçjet e reja në rrjet të ndërtesave publike
Periudha e
implementimit

Vlera e investimit

Burimi i financimit

Qershor – Shtator 2022

E përfshirë në komp.2 të
rehab. të sistemit të NQ

SECO

Informata të përgjithshme për projektin
Ky projekt i referohet densifikimit, dhe në periudhë afatshkurtër janë identifikuar 9 konsumatorë
të mëdhenj – ndërtesa publike, potencialisht për tu kyçur në rrjetin NQ Gjakovës. Këto ndërtesa
gjenden në zonën ekzistuese të shërbimit, dhe për tu kyçur në rrjetin e shpërndarjes nevojitet
me i zgjatë segmente të shkurtëra nga tubacioni kryesorë, gypat e shërbimit dhe nënstacionet
përkatëse.
Detajet e projektit
Lokacionet e ndërtesave publike – kyçjeve të reja në rrjetin e NQ-së dhe lista e ndërtesave është
paraqitur më poshtë:
Nr.

Institucioni

Kapaciteti i
ngrohjes

1

Shkolla “Hajdar Dushi”

700 kW

2

Qendra kryesore e mjekësisë
familjare

180 kW

3

Qendra e trajnimeve QAPO5

200 kW

4

Prokuroria

350 kW

5

Gjykata

700 kW

6

Stacioni i policisës

7

Stadiumi i qytetit (2 nënstacione)

8

Shkolla e muzikës

300 kW

9

Drejtoria e arsimit

100 kW

240 kW
6

2 x 700 kW

Në hartën më poshtë është paraqitur lokacioni i disa prej ndërtesave që planifikohet të kyçen në
rrjetin e NQ-së.

5
6

QAPO është Shërbimi shtetëror i punësimit
Stadiumi i qytetit është në ndërtim dhe nënstacionet termike nuk do të instalohen para se punimet ndërtimore të avancojnë.
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Fig. 17: Lokacionet e ndërtesave publike potencialisht për tu kyçur në rrjetin e NQ-së
Tab. 24: Detjet e projektit për kyçjen e konsumatorëve të rij – ndërtesave publike në rrjet

Kyçjet e reja të ndërtesave publike në rrjetin e shpërndarjes së ngrohjes
Kostot e Investimit
Përshkrimi
(nënstacionet termike)
Të përfshira në kosoton e investimit për
Ndërtesat publike të kyçura
nënstacionet e reja (kapitulli 5.3.3)
Orari tentativ i implementimit
Tab. 25: Orari i implementimit të projektit
Task

Tet
2021

Nën
2021

Dhjet
2021

Jan
2022

Shk
2022

Mar
2022

Prill
2022

Maj
2022

Qer
2022

Korr
2022

Gusht
2022

Shtat
2022

Tet
2022

Nënstacionet
termike

Përfitimet nga projekti
Përfitimi i menjëhershëm nga ky projekt është zgjerimi i bazës së konsumatorëve, dhe densifikimi
i përdorimit të ngrohjes, me çka NQ Gjakova do të rris të hyrat nga shitja e ngrohjes dhe kështu
do të përmirësoj situatën financiare. Më tutje, kyçja e ndërtesave publike shtesë konsiderohet si
një masë e efiçiencës së energjisë që ndihmon në reduktimin e shpenzimit të energjisë e kështu
zvogëlimit të shpenzimeve publike për energji. Për më tepër, kyçja e ndërtesave publike shtesë
dhe ofrimi i shërbimit të ngrohjes qendrore tek të gjithë konsumatorët e kyçur gjithashtu ndikon
në zvogëlimin ndotjes së ajrit sepse mundëson të kalojnë nga përdorimi i lëndëve djegëse fosile
në një burim të centralizuar të ngrohjes – ngrohtorja e re me biomasë.
5.3.6

Instalimi i matësve të ngrohjes dhe valvolave termostatike të radiatorëve në
ndërtesa me shumë apartamente
Periudha e
implementimit

Vlera e investimit

Burimi i financimit
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Për tu përcaktuar

Informata të përgjithshme për projektin
Në shtesë të pjaisjeve matëse në nënstacione, sub-matja në nivel apartamenti është thelbësore
për implementimin e faturimit bazuar në konsum veçanërisht në ndërtesat e banimit kolektiv.
Valvulat termostatike janë pajisje të përshtatshme për rregullimin dhe kontrollin automatik të
konsumit të ngrohjes, që mundësojnë rregullimin e rrjedhës sipas temepraturës së dhomës.
NQ Gjakova furnizon me ngrohje ndërtesat banesore me shumë apartamente, ndërtesat
komerciale dhe institucionet, si dhe shtëpitë individuale. Ndërtesat me shumë apartamente
përbëjnë një pjesë të kosniderueshme të stokut të përgjithshëm të ndërtesave që furnizohen me
ngrohje qendrore.
Karakteristikat teknike të instalimeve të ngrohjes qendrore në ndërtesat me shumë apartamente,
posaqërisht për implementimin e faturimit në bazë të konsumit, kërkohet, paralelisht me matjen
në nivel nënstacioni, matje shtesë në nivel apartamenti (matje individuale e secilit apartament),
që shpesh quhet sub-matje.
Detajet e projektit
Nga stoku i ndërtesave të banimit kolektiv, vërehet se ekzistojnë 2 lloje të sistemeve të
ngrohjes qendrore:
-

Sistemet e ngrohjes qendrore me shpërndarje “vertikale” (Figura 18); dhe
Sistemet e ngrohjes qendrore me shpërndarje “horizontale” (Figura 19).

Mund të vlerësohet se 90% sistemeve të ngrohjes qendrore në ndërtesa janë të llojit “vertikal”,
ndërsa 10% të ndërtesave me shumë apartamente kanë llojin ‘horizontal’ të sistemeve të ngrohjes
qendrore.

Fig. 18: Sistemi i ngrohjes me shpërn.vertikale

Fig. 19:Sistemi i ngrohjes me shpërnd. horizontale
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Alokatorët e kostos së ngrohjes dhe Matësit kompakt të energjisë termike (ngrohjes)
Qasja e implementimit të matjes së ngrohjes në të gjitha amvisritë do të ketë 2 raste: matjen
me anën e alokatorëve të kostos së ngrohjes (HCA) dhe matja me anën e matësve kompakt të
energjisë termike.
HCA-të mund të përdoren në të dy llojet e sistemeve sekondare – në sistemet e ngrohjes
‘vertikale’ dhe ‘horizontale’, ndërsa instalimi i matësve kompakt të energjisë termike mund të
aplikohet vetëm për shpërndarjen horizontale.
Alokatorët e kostos së ngrohjes (HCA) mund të aplikohen llojet
më shumë ose më pak të avancuara, varësisht prej financimit.
HCA-të rekomandohet të janë të llojit ‘radio-bazë’, që transmeton të
dhënat e konsumit përmes radios tek ndërmarrja ose furnizuesi i
ngrohjes, pa pasur nevojë me hy në banesa.

Matësit kompakt të energjisë termike (ngrohjes)mund të
instalohen në kabinetët jashtë secilit apartament të veçantë

Valvulat termostatike të radiatorit
Valvolat termostatike të radiatorit (TRV) lejojnë agjustimin dinamik të rrjedhës së ngrohjes në
radiator sipas temperaturës së dhomës, me çka arrihet kursimi i energjisë (ngrohjes) dhe
balansimi i sistemit të brendshëm të ngrohjes.
Teknologjia e fundit në treg, valvulat
termostatike me balancim të montuar e
ashtuquajtur ‘valvulë dinamike’.

Tab. 26: Kostot e investimit të vlerësuara për furnizimin dhe instalimin e HCA-ve dhe TRV-ve
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Nr.
Sip.
Ndërtesa
ngrohëse
ve
m2

Pajisja

Matësit Kompakt të en.
Termike
Alokatorët e kostos së
ngrohjes (HCA)
Valvulat termostatike të
radiatorit (TRV)
TOTAL
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Nr. Copë

Çmimi njësi

Kostoja e
investimit

pcs

€/pcs

€

56

41,492

788

300

236,400

56

41,492

5,516

75

413,700

49

82,984

20,742

75

1,555,676
2,205,776

Orari tentativ i implementimit
Tab.27: Orari i implementimit të projektit
Aktiviteti

Prill
2025

Maj
2025

Qer
2025

Korr
2025

Gusht
2025

Shtat
2025

Tet
2025

Nën
2025

Dhj
2025

Jan
2026

Shk
2026

Mar
2026

Prill
2026

Matësit e
ngrohjes /HCA
dhe Valvulat
termostatike

Përfitimet e projektit
Matja individuale e ngrohjes në nivel apartamenti, në shtesë të matjes në nivel nënstacioni, është
thelbësore për implementimin e faturimit të bazuar në konsum, veçanërsiht në ndërtesat e banimit
kolektiv. Kjo do ju mundësonte konsumatorëve të monitorojnë dhe kontrollojnë konsumin e tyre
dhe të kursejnë ngrohjen, si dhe të reduktojnë kostot e ngrohjes.
Kursim i mëtejmë i energjisë mund të arrihet me instalimin e valvolave termostatike në radiatorë
dhe po ashtu balansimi i sistemit të brendshëm të ngrohjes. Përdorimi teknlogjisë së fundit në
treg, e ashtuquajtur ‘valvolë dinamike’ bashkë me kokën termostatike adekuate mund të ofroj
kursime të konsiderueshme të energjisë / ngrohjes.
Vlerësohet se me instalimin e HCA-ve dhe TRV-ve kursimet energjisë / ngrohjes potencialisht
mund të arrijnë gjer në 40%.
5.3.7

Kyçja e konsumatorëve të rij / ndërtesave që gjenden brenda ose afër zones
ekzistuese të shërbimit, 2023 - 2026

Periudha e implementimit

Vlera e investimit

Burimi i finacimit

2023 – 2026

2,390,000 €

Për tu përcaktuar

Informata të përgjithshme për projektin
Ky projekt involvon zgjerimin e rrjetit të ngrohjes në lagjet që janë afër ose brenda zones së
tanishme të furnzimit me ngrohje, siç paraqitet në hartën më poshtë.
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Fig. 20: Zonat e furnizimit të degëve veriore dhe jugore

Detajet e projektit
Ekzistojnë disa opcione për të kyçur ndërtesa të reja që gjendet brenda zones së tanishme të
shërbimit dhe / ose janë afër rrjetit ekzistues. Kjo nënkupton se duhen kosto të kufizuara të
investimit në rrjet.
Tab.28: Detajet e projektit për kyçjen e konsumatorëve të rij brenda ose në afësi të rrjetit të NQ-së

Kyçja e konsumatorëve të tij / ndërtesave në rrjetin e shpërndarjes së ngrohjes
Konsumi i
Kapaciteti
Sip. ngrohëse e
vlerësuar
Zona
termik i
Kostot e investimit
vlerësuar
vjetorë i
vlerësuar
ngrohjes
1
24,163 m2
2,416 kW
3,141 MWh
706,000 €
2

27,488 m2

2,749 kW

3,573 MWh

809,000 €

3

23,210 m2

2,321 kW

3,017 MWh

875,000 €

TOTAL

74,860 m2

7,486 kW

9,732 MWh

2,390,000 €

Orari tentativ i implementimit
Tab. 29: Orari i implementimit të projektit
Aktiviteti

2023

2024

2025

2026

2027

Kyçja e
konsumatorëve
të rij në afërsi
ose brenda
rrjetit të NQ-së

Përfitimet nga projekti
Përfitimi i menjëhershëm nga ky projekt është rritja e dendësisë së ngrohjes në rrjet dhe zgjerimi
i bazës së konsumatorëve, me çka NQ Gjakova do të rrisë të hyrat nga shitja e ngrohjes dhe
kështu të përmirësoj situatën financiare. Për më tepër, kyçja e ndërtesave shtesë në rrjetin e NQsë konsiderohet si masë e efiçiencës së energjisë që redukton konsumin e energjisë për ngrohje
të hapsirave.
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Kyçja e konsumatorëve të rij / ndërtesave që gjenden brenda ose afër zones
ekzistuese të shërbimit, 2025 - 2028

Periudha e implementimit

Vlera e investimit

Burimi i finacimit

2025 – 2028

1,637,000 €

Për tu përcaktuar

Informata të përgjithshme për projektin
Ky projekt ivnolvon zgjerimin e rrjetit të ngrohjes në lagjet që janë afër ose brenda zones së
tanishme të furnizimit me ngrohje, siç paraqitet në hartën më poshtë.

Fig. 21: Zona e furnizimit të degëve veriore dhe jugore
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Detajet e projektit
Ekzistojnë disa opcione për të kyçur ndërtesa të reja që gjendet brenda zonës së tanishme të
shërbimit dhe / ose janë afër rrjetit ekzistues. Kjo nënkupton se duhen kosto të kufizuara të
investimit në rrjet.
Tab.28: Detajet e projektit për kyçjen e konsumatorëve të rij brenda ose në afësi të rrjetit të NQ-së

Connection of new consumers / buildings to the heat distribution network
Konsumi i
Kapaciteti
Sip. ngrohëse e
vlerësuar
Zona
termik i
Kostot e investimit
vlerësuar
vjetorë i
vlerësuar
ngrohjes
4
35,663 m2
3,566 kW
4,636 MWh
1,045,000 €
5

20,188 m2

2,019 kW

2,624 MWh

592,000 €

TOTAL

55,850 m2

5,585 kW

7,261 MWh

1,637,000 €

Orari tentativ i implementimi
Tab. 29: Orari i implementimit të projektit
Aktiviteti

2025

2026

2027

2028

2029

Kyçja e
konsumatorëve
të rij në afërsi
ose brenda
rrjetit të NQ-së

Përfitimet nga projekti
Përfitimi i menjëhershëm nga ky projekt është rritja e dendësisë së ngrohjes në rrjet dhe zgjerimi
i bazës së konsumatorëve, me çka NQ Gjakova do të rrisë të hyrat nga shitja e ngrohjes dhe
kështu të përmirësoj situatën financiare. Për më tepër, kyçja e ndërtesave shtesë në rrjetin e NQsë konsiderohet si masë e efiçiencës së energjisë që redukton konsumin e energjisë për ngrohje
të hapsirave.
5.3.9

Kompletimi i rehabilitimit të rrjetit të shpëndarjes në tërësi

Periudha e implementimit

Vlera e investimit

Burimi i financimit

2024 - 2026

950,000 €

Për tu përcaktuar

Informata të përgjithshme për projektin
Kompletimi i rehabilitimit të rrjetit me rehabilitimin e disa segmenteve periferike për të mundësuar
furnizimin me ngrohje të konsumatorëve të mëdhenjë si: Stacioni i autobusëve dhe Hotel
Pashtriku.
Detajet e Projektit
Segmentet e rrjetit për të furnizuar me ngrohje ndërtesat e konsumatorëve të mëdhenjë
gjenden në degën veriore dhe lokacionet ku do të instalohen valvulat segmentuese tregohen në
hartën më poshtë:
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Fig. 22: Zonat ku gjenden segmentet për rehabilitim dhe
ku do instalohen valvulat segmentuese

Punimet e nevojshme për të kompletuar rehabilitimin e rrjetit:



Gypat gjer tek stacioni i autobusëve dhe Hotel Pashtriku (dega veriore).
Instalimi i valvolave segmentuese (dega jugore).

Kostoja e përgjithshme e investimit arrin në EUR 950,000.
Tab.30: Detajet e projektit për kompletimin e rehabilitimit të rrjetit

Kompletimi i rehabilitimit të rrjetit
Gjatësia e
segmentit [m] / Nr.
Përshkrimi
I valvolave /
degëzimeve
Segmentet e gypave për tek Stacioni autobusëve
290
dhe Hotel Pashtriku
Instalimi i valvolave segmentuese
126
Instalimi i degëzimeve dhe dekomisionimi i
54
tubacioneve ekzistuese
TOTAL

Kostot e
Investimit
304,000 €
541,000 €
105,000 €
950,000 €
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Orari tentativ i implementimit
Tab.31: Orari i implementimit të projektit
Aktiviteti

Maj
2024

Qer
2024

Korr
2024

Gusht
2024

Sht
2024

-----

Maj
2026

Qer
2026

Korr
2026

Gusht
2026

Sht
2026

Kompletimi i
rehabilitimit të
rrjetit

Përfitimet nga projekti
Përfitimi kryesor nga ky projekt është rritja e dendësisë së ngrohjes në rrjet dhe zgjerimi i bazës
së konsumatorëve, me çka NQ Gjakova do të rrisë të hyrat nga shitja e ngrohjes dhe kështu të
përmirësoj situatën financiare. Për më tepër, kyçja e ndërtesave shtesë në rrjetin e NQ-së
konsiderohet si masë e efiçiencës së energjisë që redukton konsumin e energjisë për ngrohje të
hapsirave.
5.3.10

Zgjerim i rrjetit të shpërndarjes së ngrohjes në zonat e reja urbane, 2029 2032

Sa i përket planifikimit afatgjatë, NQ Gjakova tenton të zgjeroj rrjetin e shpërndarjes së
ngrohjes duke përfshirë zonat e reja me potencial të lartë të kërkesës për ngrohje. Në këtë fazë,
duke marrë parasysh të dhënat preliminare të tregut të ngrohjes, është paraqitur potenciali i
zgjerimit në zonat e reja në hartën më poshtë.
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Fig. 23: Zonat e zgjerimit të rrjetit të shpërndarjes, 2029 - 2032

Detajet e projektit
Zgjerimi i rrejtit të NQ-ës në zonat e reja urbane brenda qytetit do të kontribuoj në një mjedis
më të mirë në Gjakovë dhe do t’ju mundësoj afërsisht 520 amvisërive opcionin e kyçjes në
sistemin e ngrohjes qendrore në të ardhmen.
Zgjerimi i rrjetit treguar në tabelën më poshtë përbën zgjerimin e rreth 3.6 km trase të re të
rrjetit.
Sipërfaqet ngrohëse të vlerësuara, kapaciteti i ngrohjes dhe konsumi vjetor paraqitet në tabelën
vijuese bashkë me koston e vlerësuar të investimit7.

7

“Kostot e Investimit” përfshijnë investimet në rrjet, në matësit e ngrohjes dhe në nënstacionet termike.
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Tab. 32: Detajet e zgjerimit të rrjetit të NQ

Zgjerimi i rrjetit të shpërndarjes në zonat e reja urbane
Zona

Sip.
ngrohëse e
vlerësuar
m2

6

Kapaciteti
termik i
vlerësuar
kW

59,068
59,068

TOTAL

Konsumi i
vlerësuar vjetorë i
ngrohjes
MWh

5,907
5,907

7,679
7,679

Kostot e
investimit
€
2,330,000
2,330,000

Orari tentativ i implementimit
Tab. 33: Orari i implementimit të projektit
Aktiviteti

2029

2030

2031

2032

2033

Kyçja e
konsumatorëve
të rij në afërsi
ose brenda
rrjetit të NQ-së

Përfitimet nga projekti
Përfitimi i menjëhershëm nga ky projekt është rritja e dendësisë së ngrohjes në rrjet dhe zgjerimi
i bazës së konsumatorëve, me çka NQ Gjakova do të rrisë të hyrat nga shitja e ngrohjes dhe
kështu do të përmirësoj situatën financiare. Për më tepër, kyçja e ndërtesave shtesë në rrjetin e
NQ-së konsiderohet si masë e efiçiencës së energjisë që redukton konsumin e energjisë për
ngrohje të hapsirave.
5.3.11

Ndërtimi i kapaciteteve të reja të prodhimit të energjisë termike për të
mbuluar kërkesën e rritur

Siç paraqitet në kapitullin 4.1.6 kapaciteti ekzistues i prodhimit prej 15 MWTH dhe kapacitieti i
deponimit të ngrohjes prej 3 MWTH, në total 18 MWTH, nuk do të jetë i mjaftueshëm për të
mbuluar kërkesën e planifikuar gjatë periudhës dhjetë-vjeqare zhvillimore.
Kapacitete shtesë prodhuese do të nevojiten për të plotësuar kërkesën e parashikuar për
ngrohje, siç vërehet në grafikun më poshtë.
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Fig. 24: Kapacitetet e reja prodhuese potenciale

Nga grafiku mund të vërehet se nevojiten rritje të kapaciteteve prodhuese për të mbuluar
kërkesën e parashikuar gjer në vitin 2032, si në vijim:
-

Në vitin 2025 do të jetë e nevojshme kapacitet shtesë prodhues prej 8 MWTH, dmth. rritje
e kapacitetin ekzitues nga 18 MWTH në 26 MWTH;

-

në 2029 do të nevojitet edhe 8 MWTH shtesë të kapacitetit prodhues, pra rritje e
kapacitetit prej 26 MWTH në 34 MWTH;

Në hartën e mëposhtme janë paraqitur lokacionet se ku do të mund të vendosen kapacitet
shtesë prodhuese të planifikuara. Paraprakisht janë identifikuar teknologjia dhe burimet primare
të energjisë për kapacitetet shtesë prodhuese, për secilin kapacitet dhe lokacion, siç paraqitet
në tabelën vijuese.
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Fig. 25: Lokacionet potenciale të kapaciteteve të reja prodhuese
Tab. 42: Kapacitetet shtesë prodhuese
Lokacioni Teknologjia
Burimi
primarë
1

Pompa
termike

2

Pompa
termike

Uji

3

Termo Solar

Solar

Uji

Koment
Uji nga lumi Drin mund të
përdoret si burim për pompën
termike ‘ujë-për-ujë’
Uji i pastruar nga impianti i
pastrimit të ujrave të zeza mund
të përdoret si burim për pompën
termike ‘ujë-për-ujë’.
Impianti termik solarë mund të
instalohet në lokacionin ku gjendet
ngrohtorja ekzistuese me biomasë
ose në afërsi.

Investimet e
vlerësuara
8,000,000 €

8,000,000 €

8,000,000 €
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Përmbledhje e projekteve të planifikuar në periudhën e ardhëshme 10vjeçare

Masat / projektet e përshkruara më lartë për periudhën 2023 - 2032, që planifikohen të
financohen nga donacionet ose me mjet vetanake, janë përmbledhur në tabelat vijuese.
Tab. 43: Përmbledhje e projekteve të planifikuara
Buxheti – vlera
investimit

Orari
planifikuar

Donacion (SECO)

192,000 €

2022 - 2023

Rehabilitimi i rrejtit të
shpërndarjes së ngrohjes

Donacion (SECO)

2,172,164 €

2021 - 2022

C

Rehabilitimi i nënstacioneve
termike

Donacion (SECO)
and Komuna
Gjakovës

1,016,232 €

2022

D

Rehabilitimi i sistemeve
sekondarë të ngrohjes, ujit të
ngrohtë sanitarë dhe
kondicionimit të ajrit në
Spitalin regjional

Donation (SECO)

800,000 €

2022 - 2023

E

Kompletimi i rehabilitimit të
rrjetit

Për tu përcaktuar

950,000 €

2024 - 2026

F

Ofrimi i shërbimit jashtë
sezonit të ngrohjes

Për tu përcaktuar

NA

2023+

G

Riaktivizimi i konsumatorëve
pasiv

Për tu përcaktuar

NA

2022-2026

H

Rritja e densitetit të ngrohjes
në rrjet

Për tu përcaktuar

2,390,000 €

2023-2026

Për tu përcaktuar

1,637,000 €

2025-2028

Veprimi

Projekti - përshkrimi

Burimi financimit

A

Instalimi i sistemit SCADA

B

H.1

H.2

Kyçja e konsumatorëve të rij /
ndërtesave të cilat gjenden
brenda ose në afërsi të zonës
së shërbimit të furnizimit me
ngrohje
Kyçja e konsumatorëve të rij /
ndërtesave të cilat gjenden
brenda ose në afërsi të zonës
së shërbimit të furnizimit me
ngrohje

I

Instalimi i matësve të
ngrohjes në nivel apartamenti
dhe valvulave termostatike

Për tu përcaktuar

2,205,776 €

2024-2026

J

Zgjerimi i rrjetit të
shpërndarjes të ngrohjes

Për tu përcaktuar

2,300,000 €

2029-2032

K

Instalimi i kapaciteteve të reja
prodhuese të energjisë
termike

Për tu përcaktuar

Referencë
kapitulli 5.3.11

2024 - 2032
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Tab.44: Orari tentativ i implementimit të projekteve të planifikuara
Project #
A

D

E
F
G

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Instalimi i sistemit
SCADA
Rehabilitimi i
sistemeve
sekondarë të
ngrohjes, ujit të
ngrohtë sanitarë
dhe kondicionimit të
ajrit në Spitalin
regjional
Kompletimi i
rehabilitimit të
rrjetit
Ofrimi i shërbimit
jashtë sezonit të
ngrohjes
Riaktivizimi i
konsumatorëve
pasiv

H

Rritja e densitetit të
ngrohjes në rrjet

I

Instalimi i matëve të
ngrohjes në nivel
apartamenti dhe
valvulave
termostatike

J

Zgjerimi i rrjetit të
shpërndarjes të
ngrohjes

K

Instalimi i
kapaciteteve të reja
prodhuese të
energjisë termike
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ANEKS 1 – Të dhënat për investimet në ngrohtoren e re me biomasë
Komponenta

Çmimi total për
komponentë
EUR

Kostot e përgjithshme

1,849,702.03

Punët ndërtimore

1,823,024.73

Punimet mekanike instaluese

9,061,893.57

Punimet instaluese elektrike dhe pajisjeve kontrolluese
Furnizimet tjera
SHUMA

616,605.00
98,320.00
13,449,545.33
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