ENERGJIA E RINOVUESHME

Cfare jane energjite e riperteritshme ?
Energjitë e ripërtëritshme janë energjitë që fitohen nga resurse të ndryshme
nga ato që përdoren sot. Kjo lloj energjie synon të jetë sa më e pastër dhe
sa më pak e dëmshme për mjedisin jetësor. Kjo lloj energje nxirret nga
resurse të përsëritshme, si era, rrezet e diellit, uji etj. Në energjitë e
ripërtëritshme bëjnë pjesë: Hidroenergjia, Energjia e erës, Energjia
solare, Energjia gjeotermale.

Energjia Solare
Dielli është burimi më i madh i energjisë në Tokë për shkak të
proceseve të shkrirjes bërthamore që zhvillohet brenda tij. Pjesa
më e madhe e energjisë në Tokë, është rezultat i aktivitetit të
drejtpërdrejtë ose të tërthortë të Diellit. Për shembull, energjia
diellore është faktori kryesor për ndryshimin e temperaturave në
sipërfaqen e Tokës, duke krijuar kështu erërat. Energjia diellore e
drejtpërdrejtë ka filluar të përdoret gjerësisht në prodhimin e
energjisë me anë të paneleve diellore, paneleve fotovoltaike, parqet
me panele diellore, etj. Energjia e diellit është burim i rinovueshëm
dhe i pakufishëm, nga i cili rrjedhin pjesa më e madhe e burimeve
të energjisë në tokë, kjo energji paraqet sasinë e energjisë që
mbartet me rrezet e diellit.
Energjia e diellit përdoret për shndërrim në energji të nxehtësisë,
në sistemet për ujë të ngrohtë dhe në centralet solare, ndërsa për
shndërrim në energji elektrike përdoren sistemet fotovoltaike.
Intensiteti mesatar i rrezatimit të diellit në atmosferë, ështe
mesatarisht 1.37(kw/m2), e cila njihet si konstanta e diellit. Gjatë
kushteve normale në sipërfaqen e tokës mund të arrihet intesitet i
rrezatimit prej 1.0(kw/m2), dhe vlera e vërtetë varet nga lokacioni,
stina e vitit, koha e ditës, kushtet atmosferike.

Teknologjitë e disponueshme në Shqipëri.
Shqipëria ka një potencial të madh të rrezatimit diellor. Për të kapur sasinë më të
madhe të rrezatimit diellor që bie mbi sipërfaqen e Tokës, duhet që orientimi i
paneleve diellore të jetë pingul me rrezet e diellit. Duke qenë e vendosur në rajonin
mesdhetar, Shqipëria ka kushte të përshtatshme për të shfrytëzuar rrezatimin diellor
në të gjithë vendin dhe veçanërisht në rajonet bregdetare.
Shqipëria ka një konsum të rritur të energjisë elektrike në verë, ndërkohë që edhe
prodhimi vendas i energjisë elektrike në verë është më i vogël. Kjo për arsye se:
1. Mbi 95% e energjisë në Shqipëri prodhohet nga hidrocentralet, (në verë ka rreshje
shumë të pakta).
2. Shumë hidrocentrale të vogla të energjisë nuk mund të funksionojë gjatë muajve
të verës, pasi uji nevojitet për bujqësi.
3.Kërkesa për energjinë e industrisë së turizmit fokusohet kryesisht në periudhën
qershor-tetor. Në këto 5 muaj jane rreth 80% e akomodimit rreth ¾ e nevojave
energjetike vjetore
4.Bujqësia shqiptare në verë ka konsum të lartë energjie, e cila është e nevojshme
për të ujitur fushat e tyre. Kjo realizohet kryesisht nga pompat elektrike, apo pompa
me gjeneratorë me karburant.
5.Familjet si dhe institucionet shtetërore shfrytëzojnë shumë energji për
kondicionerë dhe harxhojne energji elektrike për ngrohjen e ujit të nxehtë.

Paneli diellor është nje mekanizëm që lejon transformimin e rrezatimeve
diellore në energji termike (sic ndodh me ngrohjen e ujit në shtëpi), ose
elektrike. Sistemi normalisht është ndërtuar nga një panel që merr energjinë
diellore, nga një shkëmbyes e nga një sebrator i përdorur për të magazinuar
energjine e akumuluar. Përdorimi i paneleve diellore ka si rrjedhojë të parë
pozitive, kursimin e energjisë. Janë të shumta dobishmëritë e tij, mes të cilave,
asnjë çlirim të CO2, asnjë çlirim të pm10, zvogëlim të shkatërrimeve ambientale,
si pasojë e transportit të hidrokarbureve (naftës).
Foto 1.Panel diellor me vakum per klime te ftohte

Foto 2.Panel diellor klasik

Tuba Vakumi
Foto 3. Panel diellor me vakum

Tuba Vakumi :Shumë të qëndrueshëm, Kolektor kompakt, Shumë efikasë,Nuk
kërkojnë mirëmbajtje,Të thjeshtë për tu montuar

Pjesët përbërëse të Panelit
1. Tub me vakum (xham borosilikat 2,8 mm)
2. Absorbues (sunselect)
3. Lidhja fundore
4. Marrës Bariumi
5. Gyp ngrohës (ø 10 mm)
6. Marrës Zirkoni
7. Kondensues
8. Ventilimi
9. Përshtatës kolektori 1
10. Sensor Kolektori
11. Valvula e nxjerres së ajrit
12. Përshtatës T
13. Lidhje 1
14. Tub i shumfishtë
15. Izolim (Lesh Mineral)
16. Shtresë e jashtme (Alumin)

Në zonën e Thethit kemi një kompleks eco-turistik, me 10 kabina, vetëm me energji diellore.
Ndricimi me llampa LED përdoret edhe në zonën historike të Gjirokastrës.
Teknologjia LED ka këto avantazhe:
1-Fuqinë e instaluar të llampes LED 35 W
2- Nivel të ndricimit 2000 lumen
3-Ndricim i ngrohte (ëhite light), colour temperature 3000 K
4-Jetegjatësi të modulit LED 50,000 hours
5-Mundësi e zvogëlimit të dritës me funksion rregullues (0 –100%)
Llampa e parë e zëvendësuar në Gjirokastër (shtator 2013), solli
ndryshim të ndricimit të vendit me shumë dritë, më pak shpenzime për energjinë elektrike (45%)
Me shumë se 60 sisteme individuale fotovoltaik janë montuar në zonat rurale të Shqipërisë
kryesisht në zonat turistike.

Në stemin fotovoltaik përfshihen: pompat dhe ndricimi në fermë.
1- Ujitja është një nga shërbimet bujqësore më të
rëndësishme gjatë muajve të verës në bujqësi.
2-Fermerët përdorin sisteme individuale të ujitjes,
me pika kryesisht për perimet dhe frutikulturën.
3- Pompa fotovoltaike me 500 wat është zhytëse
dhe nxjerr ujë në puse me thellësi 50 m, deri ne 25
m3 në ditë.
4- Ato zëvendësojnë në punë një pompe elektrike
1 kw , ose një pompë të tillë me gjenerator.
5-Jane 13 fermerë që kanë instaluar pompën
fotovoltaike.
6-Në fermën blegtorale në Gradisht, në rrethin e
Lushnjes, krahas pompës për ujin e bagëtive,
njerëazit shtuan edhe investimin në sistemin e
ndricimit me LED, si në banesë, ashtu edhe në
stallën e bagëtive.
7-Ky investim shtesë bëri të mundur që të njëjtat
panele fotovoltaike, të shërbejnë dhe për sistemin
ndricimit.
8-Jo vetem ndricim, por edhe një televizor 12Volt.

Panelet diellore të energjisë termike që aplikohen në botë.
Panelet diellore i ndajmë në:
1. Monokristalin
Pjesa më e madhe e paneleve të shtrenjta dhe eficiente janë ndërtuar prej qelizash
monokristaline. Ato janë të ndërtuara prej silici të pastër dhe përfshijnë një proces të
komplikuar. Trashësia e qelizave prej silici arrin në 2-4 mm dhe nga kombinimi me njëratjetrën, formojnë panelin në tërësi.
2. Panelet diellore polikristaline
Jane panele diellore të ndërtuar prej qelizave polikristaline te cilat jane më pak të
kushtueshme dhe më pak eficiente se qelizat monokristaline, sepse qelizat nuk janë rritur
në një kristal të vetëm, por në një bllok të madh kristalesh. Kjo është ajo cfarë u jep
xhamave të tyre një pamje goditëse shpartalluese. Ndryshe nga qelizat monokristaline, ato
janë më pak të afta që të prodhojnë energji individuale.
3 Panelet diellore amorfe
Këto nuk janë kristale të vërteta, por një sasi silice e deposituar në një bazë material si
metal ose qelq për tëprodhuar panele diellore. Eficienca e energjisë së tyre është më e
ulët. Pra në këtë rast duhet të kemi një sipërfaqe shumë herë më të madhe se ato
polikristaline dhe monokristaline për të prodhuar të njëjtën sasi energjie.

Instalimet elektrike të paneleve diellore
Panelet diellore mund lidhen në seri ose në paralel për të
rritur voltazhin.

2.Vendosja
Për vendosjen e panelit duhet të kemi parasysh që drejtimi
të jetë nga dielli, pra me patjetër në drejtim të pikut të
diellit. Në rast të kundërt, përvecse energjia do të jetë e
reduktuar, mund të shkaktojë edhe dëme në panel. Disa
pajisje të panelit këshillohet që të kenë dioda të brendshme
me qëllim që të reduktojnë disi fuqinë. Vendi më i
përshtatshëm për panele është mbi cati, ose në vende të
hapura, ku dielli nuk ka pengesa. Por ka një problem, sepse
sa më e lartë të jetë temperatura e diellit, aq më shumë ulet
eficienca e panelit. Ndaj kërkohen vende të hapura me
qëllim që të ketë qarkullim ajri, që të ulë temperaturën e
panelit. Në cdo sistem ka humbje energjie. Bateria dhe
inverteri nuk janë 100% eficentë, e kjo për faktorë të
ndryshëm. Kjo humbje eficience varion nga komponenti
në komponent dhe nga sistemi në sistem. Si përfundim,
humbja mund të arrijë në 25%.

Pjesët përbërëse të panelit:
1-Kontrolluesi i karikimit
Kjo pajisje është e nevojshme për të mbrojtur bateritë nga mbingarkesa dhe për jetëgjatësi më të madhe.
Një monitor kontrollues i karikimit të baterisë të bën të ditur se kur bateria ka nevojë për karikim dhe kur
është e mbikarikuar.

2-Lidhjet

3-Lidhjet dhe kabujt
Kombinimi i lidhjes së qelizave në paralel dhe seri, sjell rritjen e kapacitetit të prodhimit të energjisë
duke rritur voltazhin në 24, 48 ose dhe më lart. Ky avantazh i përfitimit të një voltazhi më të lartë në
panelet diellore, mund të përdoret për të transferuar energjinë elektrike nga paneli në karikues dhe në
bateri. Që t’i bësh parapri tejnxehjes ose ineficiencës së transferimit të energjisë, kabujt e përdorur në
panel, duhet të jenë në madhësitë dhe cilësitë e duhura. Monitorimi nuk duhet anashkaluar sepse është ai
që të jep pasqyrim të gjithë sistemit. Mjafton të përdorim një voltmetër dhe ruajmë një performancë të
mirë të baterisë.

4-Bateria
Përvec gjithë faktorëve që kemi përmendur më sipër, duhet t’i kushtojmë rëndësi
edhe madhësisë së baterisë. Bateria duhet të ketë kapacitet amp-orë të mjaftueshëm
për të aplikuar energjinë gjatë kohës së punës, pa diell, ose në kushte ekstreme pune.
Një bateri me rrjedhje acidi duhet të jetë e ngarkuar të paktën 20% të vlerës së
kërkuar. Në qoftë se ka një burim tjetër energjie si një gjenerator me karikues
baterie, banka e baterisë nuk do të jetë në kushte të këqija pune. Madhësia e bankës
së baterisë varet nga kapaciteti i regjistruar, shkalla maksimale e shkarkimit, shkalla
maksimale e karikimit dhe temperatura minimale kur bateria mund të përdoret.

5 -Banka e baterisë
Pa bateri shtesë për të ruajtur energji, do të kishim energji vetëm gjatë kohës që ndricon
dielli ose kur është në punë gjeneratori. Bateritë janë shumë të rëndësishme në panel. Ato
kujdesen për panelin duke e ushqyer me energji për ti rritur jetëgjatësinë dhe për të
përmirësuar performancën.Konfigurimet janë të mundshme vetëm për kapacitetet amp-orë
nga 300 amp-orë deri në 4000 amp-orë.
Që të përdoret ky model duhet të veprohet ne kete menyre:
1.Bateritë janë të madhësive të ndryshme. Ato shtohen për të rritur voltazhin e sistemit.
2.Zgjidhet shkalla më e afërt amp-orë për një bateri.
3.Zgjidhet voltazhi i sistemit të bankës së baterisë. Voltazhi i sistemit është kombinimi i
voltazhit të të gjithë bankës së baterisë. Paneli diellor, kontrolluesi i karikimit dhe inverteri
do të përdorin pikërisht këtë voltazh.
4.Zgjidhet madhësia e kapacitetit të bankës së baterisë në amp-orë. Ky është totali i
kapacitetit të nevojshëm për tu aplikuar në sistemin e energjisë.

Bateritë i ndajmë në disa lloje:

1.RV/Marine/Golf Cart: Cilkli i thellë i baterive të tipit RV ose Marine janë
posacërisht për anijet dhe të përshtatshme për sisteme të vogla. Ato mund të
përdoren por nuk e kanë kapacitetin për shërbim të vazhdueshëm me shumë cikle
karikim/shkarikim për shumë vite. Këto tipe baterish janë paksa më të shtrenjta se
bateritë me cikël të thellë. Tre tipet e tjera janë më tepër për industri të rëndë. Ata
konsiderohen gjithashtu si tipe me cikël të thellë dhe janë zakonisht me rrjedhje
acidi.
2.Flooded: Këto janë bateri me rrjedhje acidi. Shumë pajisje i bëjnë këto lloj
baterish të përdorshme në energjinë diellore. Janë në punë prej vitesh dhe akoma
vazhdojnë të përdoren.
3.Gel: Keto bateri janë shumë praktike dhe nuk emetojnë gazra në ambient gjatë
procesit të karikimit. Ky është një avanyazh i madh, sepse ato ruajnë një
temperaturë konstante gjatë procesit të punës.
4.AGM: Këto janë bateritë më të përdorshme në energjinë diellore. Janë të
ndërtuara prej pjatash ku grumbullohen elektrolitët dhe kanë performancë të lartë.
Ato kanë të gjitha avantazhet e tipit Gel dhe kanë kualitet të lartë, ruajnë voltazh
të mirë, vetëshkarkohen ngadalë dhe zgjasin shumë.

6- Kujdesi dhe ushqimi
Sic u tha edhe më sipër, temperatura është një tjetër faktor shumë i rëndësishëm në
rendimentin e baterisë. Sa më e freskët që të jetë bateria aq më e lartë është
performanca. Temperatura ideale për baterinë është 77° Fahrenai. Kjo është arsyeja
kryesore pse pjesa më e mdhe zgjedhin tipin AGM për panelet që prodhojnë. Një
tjetër faktor i rëndësishëm është se sa shpejt shkarkohet bateria. Sa më i ulët të jetë
voltazhi aq më shpejt bie bateria. Sa më e karikuar që të jetë bateria aq më shumë
zgjat ajo. Bateritë me rrjedhje acidi duan të jenë 100% të karikuara. Sa më pak dhe
më ngadalë ti harxhoni aq më shumë do të zgjasin. Një këshillë në lidhje me këtë
pjesë është që bateria të mos harxhohet shpesh nën 20% sepse dëmtohet jashtë
mase shumë.
7- Inverteri

Inverteri konverton energjinë e baterisë në energji 220 volt në mënyrë që të
vendosë në punë pajisjet. Për sa kohë prodhon vetëm 12 volt energji, ka
nevojë edhe për inverterin që të arrije fuqinë e dëshiruar. Inverteri është një
pajisje që ndryshon energjinë e grumbulluar në energji elektrike, duke e
bërë të përdorshme për aparaturat elektrike. Pra inverteri bën të mundur
shndërrimin e energjisë me rrymë të vazhduar, në energji me rrymë
alternative. Dmth e transformon, e filtron, e largon etj, duke e kthyer në një
rrymë të përdorshme nga mjetet elektrike, pjesa më e madhe e të cilave
kërkon rrymë alternative. Më pas ajo transformohet, filtrohet dhe kthehet në
gjëndje të aplikueshme. Inverteri ndahet në disa kategori. Inverterat më të
përdorur janë ata të modifikuar, por gjithsesi dhe ata kanë nevojë për
ndryshime të tjera për maksimizim prodhimi. Në motorët dhe pajisjet që
duan shumë energji, inverterat e modifikuar nxehen shpejt dhe janë shumë
pak produktivë. Gjithsesi inverterat e modifikuar mbeten më të përdorur në
pjesën më të madhe të pajisjeve për arsye të eficiences së produktivitetit.
Ndaj dhe për sistemet e paneleve diellore në shtëpi sugjerohen inverterat
e modifikuar. Janë ekonomikë, eficientë dhe nxehen pak. Inverteri lidhet
direkt me panelin dhe me baterinë, kjo për arsye të karikimit të baterisë
gjatë kohës që është në punë. Sa më i lartë që të jetë voltazhi aq më mirë
është për invertërin pasi e ndihmon atë të mos punojë me sforco, të mos
nxehet dhe të ketë eficiencë të lartë. Dy invertera mund të vendosen në një
sistem për të rritur fuqinë ose për të rritur voltazhin. Nëse inverterat do të
lidhen në seri do të dyfishohet voltazhi dhe nëse do të lidhen në paralel do
të dyfishohet fuqia.

8- Gjeneratori
Janë shumë të domosdoshëm për sa kohë paneli nuk ka mjaftueshëm energji nga
mungesa e ndricimit. Gjeneratori provë tregon se cfarë lloj gjeneratori na nevojitet
për kërkesat tona. Gjenerata e paneleve diellore prodhon energji të lirë nga
konvertimi i ndricimit të diellit në energji elektrike pa lëvizur asgjë, pa ndotje dhe
pa mbetje. Në panelin diellor komponenti i parë në prodhimin e energjisë diellore
janë qelizat e silicit të cilat prodhojnë elektricitet nga ndricimi i diellit. Fotonet
prodhojnë energji elektrike nga goditjet ne sipërfaqen e qelizës së silicit. Një qelizë
e vetme prodhon rreth 0,5 volt. Gjithsesi një panel tipik 12 volt me gjatësi 60 cm
dhe gjerësi 30 cm përmban rreth 36 qeliza në seri që në pikun e tyre prodhojnë 17
volt.

Kjo pamje tregon percjelljen e energjisë së përftuar nga panelet diellore

Skema e funksionimit e paneleve që aplikohet në shtepi

1.Panel. 2. Inverteri 3. Paneli kontrollit 4. Kontatori

Panele diellore per ngrohje dhe energji

Pamjet që kemi më poshtë, tregojnë instalimin e 170.000 pasqyrave heliostat, të
cilat do të ndihmojnë në drejtimin e energjise diellore në kaldajat që janë të
pozicionuara në kullat e centralizuara, të përhapura në të gjithë zonën e 4000
akrave. Avulli që do të prodhohet nga uji, do të fillojë të ngrohë kaldajat e
centralizuara. Ky avull do të ndihmojë të lëvizë turbinat, për të gjeneruar energji
elektrike. Ivanpah Solar Poëer, ka aftësinë maksimale të prodhimit 392MË të
energjisë dhe prodhimi i saj vjetor është parashikuar të jetë afersisht në 1.079.232
Mwh.

Avantazhet e paneleve diellore që përdoren për energji:
1.Energjia diellore ka densitetin më të lartë të fuqisë, 170Ë/m².
2.Energjia diellore e ruan ambjentin të pastër gjatë përdorimit dhe gjithashtu është e
kontrollueshme.
3.Mund të bëhen rregullime ose ndërhyrje në pjesë të vogla pa shkaktuar dëmtime.
4.Energjia diellore është ekonomike për vendet ku është i vështirë ose i pamundur
transportimi i dieselit.
5.Gjatë kohës së pikut të dielli, sistemi eleminon përdorimin e baterisë duke e ruajtur
atë.
6.Mund të përdoret gjithashtu në ato vende ku ka humbje rrjeti.
7.Edhe pse po kryhen studime të vazhdueshme, qelizat e prodhuara kanë eficiencë të
kenaqshme të shndërrimit të energjisë, mbi 40%.

Energjia e Erës

Të gjitha energjitë e ripërtëritshme vijnë nga dielli. Toka merr energji nga dielli dhe
rreth 1-2% e kësaj energjie shndërrohet në energji të erës. Energjia që merret nga
dielli dhe që shndërrohet në atë të erës, është rreth 50-100 herë më shumë se sa
energjia që merr biomasa e gjithë planetit nga dielli. Era nuk është gjë tjetër veçse
lëvizja e rrymave të ajrit të cilat shkaktohen nga diferenca e temperaturave në tokë
dhe janë të shpërndara sipas relievit të vendit. Energjia që shfrytëzojmë është
energjia kinetike e levizjes së rrymave të ajrit. Kjo energji është në proporcion me
masën e trupit dhe me katrorin e shpejtësisë së lëvizjes. Energjia kinetike e erës
varet nga densiteti i ajrit, pra nga masa e tij për njësi vëllimi, si dhe shpejtësia e erës.
Energjia kinetike e erës është proporcionale me shpejtësinë e erës. Ndërsa fuqia e
centralit me erë, është proporcionale me sipërfaqen e fletëve të turbinës dhe
shpejtësinë e erës në fuqinë e tretë. Kur fryn era, krahët rrotullohen dhe lëvizin
turbinën që prodhon energji. Sa më e madhe të jetë era, aq më shumë prodhohet
energji. Turbina me erë bënë shndërrimin e energjisë kinetike të erës, në energji
mekanike. Kështu turbinat me erë vihen në lëvizje nga energjia kinetike e erës në një
helikë të përbërë nga dy ose me shumë fletë, të lidhura mekanikisht me gjeneratorin
elektrik.

Konfiguracioni i helikave te turbinat me erë.
Helika ndërtohet si helikë me bosht horizontal me helikë me bosht vertikal.
Centralet me erë ndërtohen me fuqi të ndryshme prej disa KW deri në MW.
Centralet me erë mund të vendosen në tokë apo në det të hapur, pas shumë
analizave të shpejtësisë së erës në vendin ku planifikohen të vendosen.
Centralet me erë mund të instalohen ndaras nga rrjeta elektrike, zakonisht në
kombinim me ndonjë burim tjetër të energjisë elektrike (p.sh. me dizel
gjenerator) ose me bateri të akumulatorëve. Pastaj mund të instalohen me një
numër të konsiderueshëm si park i centraleve me erë të lidhura elektrikishtë në
mes veti, dhe nëpërmjet transformatorit të lidhur në rrjetin elektrik.

Llojet e turbinave me erë
Ka dy kategori turbinash me erë dhe këto janë bazuar në pozicionin e aksit rreth të cilit
rrotullohen turbina, horizontal apo vertikal. Turbinat me aks horizontal, janë më të
përdorurat. Vendndodhja e instalimit është një faktor klasifikues tjetër, për turbinat me erë,
duke i ndarë ato në dy kategori të tjera, që janë në tokë dhe në det.
1.Aks horizontal
Kjo lloj turbine me erë, është e përbërë nga një rotor dhe një gjenerator elektrik i montuar së
bashku, në majë të një kulle. Me ane të një sensori ere dhe një motorri, turbina vihet në
lëvizje, në mënyrë që të jetë përballë drejtimit të eres. Një kuti shpejtësie është e
inkorporuar së bashku me rotorin dhe gjeneratorin, në mënyrë që të transformojë shpejtësitë
e ulëta të rotorit, në shpejtësi të përshtatshme për gjenerim elektriciteti. Turbinat me erë
moderne janë të paisura me një, dy, ose tre fletë dhe janë të kontrolluara me motorrë të
kompjuterizuar, në mënyrë që të jenë përballë drejtimit të erës.

Turbina me erë me aks horizontal

2. Aks vertikal
Këto turbina nuk janë shumë të ndryshme nga ato me aks horizontal.

Turbine me erë me aks vertikal

Një tjetër avantazh i kësaj disenjoje, është që nuk ka nevojë për sensorë ere dhe motorr,
per tu pozicionuar në drejtimin e erës.
Stacione turbinash me erë në det të hapur
Vendndodhjet në det të hapur për turbinat me erë, premtojne erëra me shpejtësi mesatare
më të lartë, në një distancë afërsisht 10 km nga bregu. Kjo bëhet e mundur sepse
sipërfaqja e detit është më pak e ashpër në këto distanca, sesa ashpërsia e sipërfaqes së
tokës. Për shkak të vendndodhjes larg prej bregut, problemet si zhurmat dhe impaktet
vizuale, mund të injorohen.

Stacion turbinash me erë në det të hapur
Në përgjithësi, instalimi i turbinave me erë në det të hapur, është më i kushtueshëm sesa në
breg. Për shkak të ambjentit kripor dhe gërryerës të ujit të detit, materiali i turbinave me erë
në det të hapur, duhet të jetë rezistent ndaj fenomenit korrosiv. Struktura aktuale e turbinave
është më e lartë dhe më e kushtueshme për turbinat në det të hapur, për shkak të kullave të
tyre të larta, të cilat janë të zhytura nën ujë. Themelet e tyre janë më të kushtueshme dhe më
të vështira për tu ndërtuar, mirëmbajtur, dhe riparimet janë shumë më të vështira dhe të
kushtueshme për turbinat në det të hapur. Lidhja e stacioneve të turbinave me erë në det të
hapur, me rrjetin elektrik në toke, është më e kushtueshme gjithashtu sesa lidhja e
stacioneve të turbinave me erë në tokë. Distanca për të lidhur stacionet në det të hapur dhe
rrjetet në tokë, është nënujore, prandaj një kabëll nënujor, është i këshillueshëm të përdoret
në këtë rast, edhe pse është më i kushtueshëm sesa kabllo të tjerë. Pavarsisht madhësisë së
konsiderueshme të turbinave me erë në tokë, turbinat me erë në det të hapur, kanë qenë dhe
do të jenë më të medhatë në operim. Stacionet e turbinave me erë në det të hapur, tentojnë të
jenë shumë të mëdha si konstruksion, e gjithashtu duke u përbërë deri nga 100 turbina, në
mënyrë që kostoja fikse e operimit në det të hapur, të shpërndahet në një sasi më të madhe
gjenerimi.

Stacionet e turbinave me erë në afërsi të bregut
Turbinat në afërsi të bregut janë të instaluara në një shirit toke që është i gjerë 3 km, në
distancë nga bregu në tokë dhe 10 km në distancë nga bregu në det. Karakteristikat e
shpejtësisë së erës këtu, janë të ngjashme me ato të erës në det dhe në tokë bashkë.
Problemet me stacionet e turbinave me erë afër bregut, janë shumë më tepër sesa tek
stacionet në vendndodhje të tjera. Këto probleme kanë të bëjnë me habitatet e zogjve,
transportin, zhurmat dhe impaktet vizuale. Avantazhi i këtij vendi është që për të njëjtën
shpejtësi, energjia e erës është më e madhe, për shkak të ajrit më të dendur në nivelin e
detit. Një tjetër avantazh i këtij vendi, është konveksioni, transferimi i nxehtësisë
nëpërmjet qarkullimit të masave të nxehta të ajrit ose ujit, gjatë 24 orëve, që përbën një
burim të mirë ere.

Stacione të turbinave me erë në tokë
Stacionet e turbinave me erë në tokë, janë pak më të komplikuara në termat e
vendndodhjes së instalimit të tyre. Shumica e turbinave me erë të instaluara në tokë,
ndodhen nëpër kreshtat e maleve dhe vendeve malore, në një distancë prej 3 km ose
me shumë, prej bregut më të afërt. Në këto raste, teoria e përshpejtimit topografik,
përdoret në menyrë të tillë, që era të fitojë shpejtësi gjatë përplasjes me faqen e malit
ose kreshtën. Duke përdorur këtë teori, shpejtësia e erës rritet me një sasi të
konsiderueshme, duke prodhuar më shumë energji.

Një disavantazh i turbinave me erë në tokë është që pozicioni i instalimit të tyre,
duhet të jetë shumë i saktë, sepse një diferencë pozicioni prej 30 metrash, mund të
dyfishojë aftësinë e prodhimit të energjisë elektrike. Vendndodhjet e turbinave me
erë, janë monitoruar me kujdes për një vit, ose më shumë, dhe me pas janë ndërtuar
hartat e erës, duke u bazuar në erërat lokale, para se turbinat me erë të instalohen

Dizenjo të turbinës me erë

Dizenjoja e turbinave me erë është e përbërë nga disa pjesë elektrike dhe mekanike të
ndërthurura në një makineri të vetme, e cila mund të shndërrojë energjine e erës, në energji
Elektrike, nëpërmjet ligjeve aerodinamike, mekanike dhe elektrike. Kosto shtesë për turbinat
me erë, janë instalimi, operimi dhe mirëmbajtja, që janë të lidhura ngushtë me dizenjon e
turbinave. Për këtë, ka një vëmendje të shtuar në fazën e dizenjos.
Pjesët përbërëse të turbinës me erë
Pjesët kryesore në një turbinë me erë, janë: rotori, skeleti kryesor, sistemi i drejtimit të
shasisë së turbinës, trupi i turbinës dhe kulla. Vetë rotori është i përbërë nga shasia e kokës së
turbines, fletët dhe sipërfaqet e kontrollit aerodinamik. Sistemi i drejtimit të shasisë kryesore,
mund të jetë i motorrizuar ose i lirë, duke u varur nga turbina ku është instaluar. Trupi i
turbinës është i përbërë nga gjeneratori, kutia e shpejtësisë, frenat dhe boshtet, si edhe paisjet
lidhëse shtesë, që i mbajnë të gjitha këto bashkë. Skeleti kryesor vepron si një shasi ku të
gjithë pjesët e përmendura më sipër, montohen dhe janë të përmbledhura nga kapaku i
turbinës. Të gjitha sa u permendën më sipër, janë të montuara në majë të kullës së turbinës, e
cila është e përbërë nga pjesa mbi tokë dhe themelet.

1.Rotori
Rotorët e turbinave me erë janë unikë në tipin e tyre dhe
janë të disenjuar vecanërisht për të shndërruar fuqinë e erës,
në energji rrotulluese. Ato supozohen të jenë nën efektin e
stresit dhe dëmtimit nga lloj-lloj erërash, apo faktorësh
atmosferikë për periudha të gjata. Kujdes i vecantë i duhet
kushtuar në fazën e dizenjimit, në mënyrë që problemet e
përmendura më sipër, të mos shkaktojnë performancë jo të
kënaqshme, pasi rotori i transmeton të tëra këto, tek trupi i
turbinës.
2.Fletët
Fletët janë komponenti më i rëndësishëm i një turbine me
erë, pasi ato shndërrojnë fuqinë e erës, në moment
perdredhjeje, në mënyrë që të prodhojë energji elektrike.
Gjatë fazës së disenjimit të fletëve, dy faktorë janë të një
rëndësie të vecantë: aerodinamika dhe struktura e saj

3 .Shasia e kokës së turbinës
Fletët e turbinave me erë janë të lidhura me pjesët e tjera të turbinës (trupi i turbinës, boshti
kryesor), me anë të shasisë së turbinës. Shasia e kokës së turbinës, është kryesisht e përbërë
prej celiku dhe duhet të jetë në gjendje të përballojë të gjitha llojet e stresit dhe forcave të
ushtruara nga fletët. Ka tre lloj dizenjo shasie:
1.Shasi e kokës së turbinës me fletë të fiksuara. Këto janë dizenjuar në mënyrë që të gjithë
pjesët të jenë të fiksuara në lidhje me boshtin. Ky është tipi më i përdorur dhe dizenjoja e tij
është universale për turbinat me tre fletë.
2.Shasi e kokës së turbinës me fletë të lëvizshme. Këto lloj dizenjosh lejojnë që pjesa e
fletëve që është e lidhur me boshtin kryesor rrotullues, të jetë e lëvizshme ose e
përthyheshme. Këto lloj shasish kryesore, janë të përdorura në përgjithësi, për turbinat me
erë, me një dhe dy fletë. Me anë të këtyre shasish kryesore, fletët mund të përthyhen në një
pozicion optimal me këndin goditës të erës.
3.Shasi e kokës së turbinës me fletë të perthyheshme. Ky tip shasie kryesore turbine, lejon
fletët të lëvizin në pikën e lidhjes me shasinë kryesore, në mënyrë të pavarur nga njëra-tjetra.
Kjo dizenjo nuk është gjerësisht e përdorur.

4. Trupi i turbinës
Trupi i turbinës është i përbërë nga boshti kryesor, rotori, kutia e shpejtësisë, frenat, gjeneratori dhe
paisjet lidhëse.

1.Boshti kryesor
Kjo pjesë e turbinës ka një rëndësi të vecantë. Shpesh herë i quajtur dhe si boshti i rotorit, ky është
elementi kryesor rrotullues i turbinës, ku rotori është i montuar. Momenti i përdredhjes, transmetohet nga
boshti kryesor tek pjesa tjetër e trupit të turbinës, për të prodhuar energji.

2. Rotori
Dizenjoja dhe funksionet primare të rotorit u diskutuan me lart.

3. Kutia e shpejtësisë
Është një nga pjesët më të rënda dhe më të kushtueshme të turbinave me erë. Funksioni primar i kutisë
së shpejtësisë, është të rrisë shpejtësinë e boshtit të lidhur me gjeneratorin. Disa shpejtësi ere mund të
mos jenë të përshtatshme për prodhim energjie, prandaj kutia e shpejtësisë përdoret për të rritur
shpejtësinë e boshtit të lidhur me gjeneratorin, në një vlerë të caktuar të përshtatshme për prodhim
energjie.
4. Frenat
Të gjitha turbinat me erë, kanë një sistem frenimi mekanik, të inkorporuar në trupin e tyre pavarsisht nga
frenat aerodinamike. Kryesisht përdoret për të ndaluar turbinën, por edhe për “parkim” të saj, ne rast
mirëmbajtjeje, riparimi, apo kur turbina nuk duhet të punojë.

5. Gjeneratori
Gjeneratori i turbinës është pjesa e turbinës që shndërron fuqinë e erës, në energji elektrike.
Kjo realizohet duke goditur fletët e turbinës, çka bën më pas, që të rrotullohet rotori.
6. Skeleti kryesor dhe kasa

Skeleti kryesor.
Funksioni i kësaj pjese të turbinës është të mbajë në vetvete, pjesët kryesore të një turbine me
erë. Një mënyrë që kjo pjesë mund të përfytyrohet, është një skelet, ku kutia e shpejtësisë,
gjeneratori dhe frenat, pervec rotorit, janë të montuara. Shasia kryesore mund të jetë si pjesë
më vete ose e inkorporuar me kutinë e shpejtësisë, në një pjesë të vetme, bashkë me një vend
ku të montohen kuzhinetat e sistemit të drejtimit të turbinës.
Kasa.
Kjo pjesë ofron mbrojtje për pjesët kryesore të turbinës me erë që janë montuara në skeletin
kryesor. Këto pjesë që mund të jenë elektrike apo mekanike, mund të jenë të ndjeshme e të
dëmtueshme nga shiu, dielli, akulli apo bora. Prandaj kasa vepron si një mburojë për
mbrojtjen e paisjeve të lartpërmendura. Kasa është e përbërë prej një materiali të lehtë, si
fibër xhami.
7. Kulla
Funksioni i kullës është të mbajë pjesën kryesore të turbinës, lart në ajër, ku shpejtësia e erës
është e lartë dhe jo e turbullt. Lartësia e kullës duhet të jetë të paktën, sa diametri i rotorit, dhe
për turbina më të vogla, shumë më e lartë.

Avantazhet:
• Energjia e erës është e ushqyer nga era, kështu që është një burim i pastër
karburantit.
• Energjia e erës nuk e ndot ajrin, si termocentralet që mbështeten në djegien e
lëndëve djegëse fosile, të tilla si qymyri ose gazi natyror.
• Turbinat e erës nuk prodhojnë emisionet atmosferike që shkaktojnë acid, shi, apo
gazra serë.
• Rryma e prodhuar nga turbine e e erës nuk liron CO2.
• Era është një burim i pashtershëm.
• Turbinat me erë janë të lira për tu mirëmbajtur.
• Turbinat e erës mund të ndërtohet në ferma. Fermerët mund të vazhdojnë të punojnë
tokën, për shkak se turbinat me erë të përdorin vetëm një pjesë të saj.

Kohet e fundit ne bote mund të reduktohen kërkesat për energji deri në 30 përqind
vetëm nga shfrytëzimi më i mirë i energjisë nga procese të ndryshme dhe duke e
prodhuar atë nga hidrogjeni. Pretendohet që energjia mund të prodhohet, 50 përqind
nga era, 40 përqind nga energjia diellore, 4 përqind gjeotermale, 4 përqind
hidroelektrike dhe 2 përqind nga valët dhe nivelet e baticës së detërave. Ndër
makineritë dhe proceset të cilat do të mund të përfitonin nga energjia e
rinovueshme, janë: Makinat, trenat, dhe anijet, aeroplanët do të duhej të udhëtonin
duke përdorur hidrogjenin e lëngshëm, sistemet e ngrohjes dhe ftohjes shtëpiake,
ngrohja e ujit do të bëhet me energji solare dhe proceset komerciale do të përdorin
një kombinim të energjisë elektrike dhe asaj me hidrogjen.

Kina po shfrytëzon më së miri energjinë e erës dhe atë diellore, si burim alternativ
për ndricimin në rrugë. Kjo risi po shihet si një tendence në rrijtje në shtetin aziatik.
Nëse më parë ishte një projekt në hapat e para, tashmë Kina është shëndërruar në një
industri të prodhimit të energjisë nga burime të rinovueshme Pjesa më e madhe e
qyteteve të Kinës përdorin energjinë e erës dhe atë diellorë për ndricim, përvec
semaforëve sinjalizues është instaluar një aparat i veçantë me emërtimin “paneli i
baterive të energjisë diellore”. Me anë të këtij aparati, energjia e rrezeve të diellit
kthehet në energji elektrike, që shfrytëzohet për funksionimin normal të semaforëve
sinjalizues dhe ndricimin në rrugë. Dritat mund të dërgojnë energjinë e tepërt përmes
rrjetit nga turbinat e erës dhe panelet diellore. Këto drita mund të zgjasin rreth 20vjet dhe kërkojnë vetëm një një mirëmbajtje vjetore check –up, apo në ato raste të
fatkeqësive natyrore ose aksidenti.

Dritat LED furnizohen më energji në sajë të tubinës së erës dhe panelit diellor. Më
pas kur mjedisi bëhet i errët, llampa automatikisht fillojnë ndriçimin nëpërmjet
përdorimit të një sistemi inteligjent sensor. Dhe fiket nga një kontrollues automatik i
cili mund të vendoset në një kohë të caktuar ose sipas kërkesave me një kohë
mesatare të ndriçimit 8-10 orë në ditë. I gjithë sistemi është pothuajse i lirë në
mirëmbajtjen dhe ka kosto të ulët.

Ndricimi i rrugeve i perftuar nga energjia e diellit dhe e eres.

Ne perpjekje per te gjetur menyra te reja per prodhimin e energjise, duke shmangur
shfrytezimin e lendes djegese ,kohët e fundit, në Shqipëri po aplikohet instalimi i
paneleve diellore në shtëpi private, pallate, në zonat bregdetare, bizneset etj. Propozohet
të aplikohet edhe në godinat zyrtare. Propozohet gjithashtu per rrugët me panele solare
janë sistem i shtrimit të rrugëve që durojnë makinat me peshën më të madhe (deri në 90
tonë). Ato mund të instalohen në rrugë, parkingje, trotuare, shtigje biçikletash,ne terrene
sportive,në çdo sipërfaqe nën rrezet e Diellit. Keto panele jane te pajisur me elemente
ngrohes që bejne te mundur shkrirjen e akullit,dhe si pasoje rruget jane te pajisura me
drita per sinjalistikë rrugore. Me panele fotovoltaike, mund të furnizohen me energji
elektrike edhe semaforët e vendosura në kryqëzimet më të rëndësishme të vendit tonë.

