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1. HYRJE
1.1. Lënda dhe qëllimi i punimit
Energji solare janë rrezet e diellit (rrezatimi solar) që arrijnë në Tokë. Kjo energji mund të
konvertohet në forma tjera të energjisë, të tilla si energji e ngrohjes dhe energji elektrike.
Energjia solare është definuar si çdo formë e energjisë e rrezatuar nga dielli, e cila përfshin
dritën, rrezet-X dhe valëve radioaktive. Kjo energji solare nuk përdoret vetëm nga njerëzit,
përdoret gjithashtu edhe nga bimët në reaksionin e quajtur fotosintezë.
Energjia e rrezatuar nga dielli është vetëm ushqim për bimët. Kjo energji e përdorur në formë të
energjisë elektrike ndihmon në zhvillimin e teknologjisë, por në ditët e sotme përdoret në shumë
shtëpi familjare. Duke përdorur këtë burim të energjisë, ne mund të reduktojmë konsumin e
energjisë elektrike, ndërsa instrumentet e përdorura për thithjen e energjisë solare nuk janë
shumë të komplikuara për t'u përdorur.
Edhe orët e dorës dhe kalkulatorët mund të përdorin energjinë solare, kjo mund të bëhet e
mundur duke shtuar një instrument të vogël absorbues solar.Energjia solare më shpesh përdoret
për ngrohje të ujit. Shumë përdorues thonë se përdorimi i energjisë solare për ngrohje të ujit në
shtëpitë familjare është më I përshtatshëm dhe më efektiv, se sa shpenzimet e energjisë së
shndërruar në energji elektrike. Në shumë vende edhe qeveritë insistojnë që njerëzit në vend se të
përdorin energjinë elektrike normale, të përdorin energjinë solare.
Qëllimi i këtij punimi është hulumtimi i zhvillimeve gjatë periudhave të ndryshme që kanë
ndodhur në favor të shfrytëzimit të këtij burimi të energjisë, mënyrat e shfrytëzimit të tij, si dhe
njohja me teknologjinë e përdorur për shndërrimin e energjisë solare në energji për ngrohje dhe
në energji elektrike.
Për të parë politikat dhe mundësitë e shfrytëzimit, si dhe përfitimet e qytetarëve është e
rëndësishme të analizohen zhvillimet në Bashkimin Evropian, sidomos në Gjermani pasiqë njihet
si shteti që prinë në shfrytëzimin e energjisë solare.
Qëllimi kryesor i këtij hulumtimi është shqyrtimi i mundësive për përdorim të energjisë solare në
Kosovë. Për të kuptuar këtë është e domosdoshme të analizohen të dhënat për Kosovën si:
kushtet klimatike dhe politikat shtetërore.
Duke përdorur të gjitha këto të dhëna në fund konstatohet se a ia vlen të shfrytëzohet ky burim i
energjisë në Kosovë, si dhe rekomandimet për veprimet në të ardhmen.
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1.2. Burimet e të dhënave dhe metoda e mbledhjes së tyre
Gjatë hulumtimit kam përdorur literaturë dhe të dhëna të ndryshme për Energjinë solare në botë,
e veçanërisht në shtetet e Bashkimit Evropian dhe në Kosovë.
Sa i përket Kosovës sigurimi i informatave ka qenë më e vështirë, pasi që literatura mungon dhe
gjithashtu ka shumë pak të dhëna për energjinë solare. Për të parë zhvillimet teknologjike kam
përdorur materiale të ndryshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Sa
i përket Gjermanisë kam përdorur të dhëna nga uebfaqe të institucioneve gjermane për kursimin
e energjisë. Gjithashtu kam përdorur edhe punime dhe hulumtime të ndryshme shkencore për
energjinë solare.
Sa i përket Kosovës, kam përdorur të dhënat nga Qendra për Hulumtim e Bashkimit Evropian,
materiale nga Ministria e Energjisë dhe Minierave e Kosovës(MEM), studimin që ka bërë
kompania daneze”COWI” e mbështetur nga MEM-i, Informata nga Instituti Hidrometeorologjik.
I vetmi botim që kam mundur ta përdorë dhe analizoj është NUS 27.
Për të kuptuar politikat shtetërore kam analizuar edhe anën ligjore dhe dokumentet zyrtare që
kanë të bëjnë me energjinë e ripërtëritshme, përkatësisht energjinë solare,ndërsa në Gjermani ato
nga Bashkimi Evropian.
1.3. Përmbajtja dhe struktura e punimit
Ky punim i analizon zhvillimet e energjisë solare që kanë ndodhë në botë gjatë
periudhave të ndryshme, mënyrat e prodhimit dhe shfrytëzimit të këtij burimi të energjisë,
teknologjinë e prodhimit, shfrytëzimin e saj në Evropë, e posaçërisht në Gjermani, si dhe
politikat që janë përdorur për shfrytëzim të saj, e gjithashtu edhe mundësitë e prodhimit të
energjisë solare në Kosovë.
Së pari, do të përshkruaj energjinë solare në përgjithësi, rrjedhën e zhvillimeve dhe përdorimit të
kësaj energjie prej fillimit të përpjekjeve për shfrytëzim të saj e deri më sot, si dhe parashikimet
për të ardhmen. Pastaj do të identifikoj përfitimet mjedisore, përparësitë, e gjithashtu edhe të
metat për shfrytëzim të saj.
Së dyti, do të shqyrtoj mënyrat e shfrytëzimit të energjisë solare, teknologjinë e përdorimit për
shfrytëzim të energjisë solare, ku do të hulumtohet edhe për shfrytëzimin e energjisë solare në
Bashkimin Evropian. Gjermania prinë me shfrytëzim të energjisë solare ndër shtetet e BE-së,
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prandaj e kam marrë si shtet krahasimi me Kosovën apo edhe si shembull për t’i parë politikat që
janë përdorur, si dhe përfitimet për qytetarët dhe përfitimet tjera.
Së treti do të paraqiten të dhënat për energjinë solare në Kosovë, mundësitë e shfrytëzimit të saj
si nga ana ligjore e gjithashtu edhe përnga kushtet klimatike.
Në fund duke marrë parasysh të gjitha të dhënat teorike dhe hulumtuese do të nxirren
përfundimet që tregojnë nëse ia vlen të shfrytëzohet ky burim i energjisë së ripërtëritshme në
Kosovë, rekomandimet që dalin nga ky hulumtim, si dhe problemet që mund të paraqiten.
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2 Definimi i energjisë solare
Dielli është burimi më i fuqishëm i energjisë në dispozicion. Ai lirisht ofron 1kW (1000 vat) - e
mjaftueshme për dritë 10 x 100W lamba drite për çdo metër katror të sipërfaqes në tokë.
Energjia solare është përdorur prejse kanë ekzistuar njerëzit në këtë planet dhe e dimë sot se ka
përdorime të shumta të kësaj energjie. Ne përdorim këtë energji për çdo ditë në mënyra të
ndryshme, duke filluar nga tharja e rrobave jashtë. Bimët përdorin dritëndiellore/solare për t’u
ushqyer, kurse kafshët hanë bimë për ushqim. Gjithashtu dihet se, kalbja e bimëve qindra
milionë vjet më parë ka prodhuar qymyrin, naftën dhe gazin natyror që ne përdorim sot.Energjitë
nga djegia e fosileve si: qymyri dhe nafta po shtrenjtohen për çdo ditë dhe rezervave të tyre po ju
vjen fundi.
Përkundër kësaj energjia solare është e pakufishmeçdo dite dielli dhuron mijëra herë më tepër
energji sesa që i nevojitet krejt njerëzimit. Për çdo ditë dielli ne na furnizon me energji falas, ku
mesatarisht kjo energji është 5000 herë më e madhe se energjia që shfrytëzon tërë njerëzimi për
çdo ditë!
2.1.1. Energjia solare Sot
Ekziston një tendencë që njerëzit sa më shumë të njohin përparësitë e energjisë solare dhe si ajo
të bëhet gjithnjë e më të përballueshme.
Sot qeveritë e vendeve në të gjithë botën ofrojnë ndihmë financiare. Sistemet solare elektrike tani
përdoren në shumë shtëpi, biznese, villa për pushime, madje edhe në fshatra në Afrikë.Ne i
shohim qelizat solare që vëjnë në lëvizje çdo gjë që nga pajisje shtëpiake e deri te makinat.
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3. Përfitimi i energjisë solare- Përfitimet mjedisore
Energjia solare është në përputhje me vlerat dhe dëshirat e shumë qytetarëve të ndërgjegjshëm
për mjedisin.Energjia solare është qartë një investim i mençur me përfitime të mëdha mjedisore!
3.1. Objektivat kryesore të Energjive së Qëndrueshme
Konservimi (ruajtja) i lëndëve djegëse fosile, reduktimi i ndotësve, reduktimi I mbeturinave, si
dhe përdorimi me efikasitet(efficient) më të lartë i energjisë elektrike, janë objektivat kryesore të
mjedisit për të cilat energjia solare arrin secilën nga këto përfundime.
3.2. Disavantazhet e shfrytëzimit të energjisë solare
Përderisa ngrohja globale po bëhet “ngadalë, por sigurt” çështje e rëndësishme dhe serioze, është
shumë e rekomanduar nevoja për të përdorur burimet e ripërtëritshme të energjisë. Lloji i parë i
burimit e ripërtëritshme të energjisë që vjen në mendjen tone është ai i energjisë solare, e cila
është në dispozicion në bollëk. Termi "energji solare" I referohet dritës së diellit dhe të ngrohjes
së rrezatuar në mënyrë që kështu të mundësonjetën e bimëve dhe të kafshëve në tokë.
Edhe pse përparësitë e energjisë solare janë të panumërta, ekzistojnë edhe vështirësitë për
përdorim të saj. Disavantazhi i parë dhe më kryesor i energjisë solare është që nga shpenzimet e
investimeve të mëdha që janë të nevojshme të bëhen fillimisht në mënyrë që të shfrytëzohet
energjia e gjeneruar nga dielli.Kostoja e pajisjeve të energjisë solare është e lartë dhe për këtë
arsye një numër i madh I njerëzve nuk janë në gjendje për të instaluar sistemet apo pajisjet e
energjisë solare.
Përveç kësaj, është një fakt i vërtetuar se kostoja e nevojshme për të instaluar pajisjet e energjisë
solare është shumë më e lartë në krahasim me teknologjitë e lëndëve djegëse fosile. Kostoja e
sistemeve të energjisë solare është e lartë përderisa materialet gjysëmdirigjent që përdoren për të
bërë apo të ndërtuar këto sisteme të energjisë janë tepër të shtrenjta.
Një faktor tjetër që është përgjegjës për koston në rritje të energjisë solare është ulja e
shërbimeve të furnizimit me energji elektrike nga burimet jo-të ripërtëritshme të energjisë.
Megjithatë, me rritjen e kërkesës së energjisë elektrike me kalimin e çdo dite, kostoja e instalimit
të sistemeve të energjisë solare është duke u bërë me çmime konkurruese. Disavantazhi i dytë i
energjisë solare është se pajisjeve solare iu nevojitet hapësirë shumë e madhe në mënyrë që të
punojnë në mënyrë efikase.

9

Nevoja për të pasur sipërfaqe të madhe për pajisjet e energjisë solare është disavantazh i madh
pasiqë ka disa vende ku nevoja për të pasur energji solare është e madhe, por hapësira është ose
tepër e shtrenjtë ose shumë e vogël. Përderisa energjia solare mund të ndikohet shumë nga ndotja
ose avujt e ujit të pranishëm në atmosferë, mund të përballet me disa kompleksitete në
funksionimin e duhur të pajisjeve të energjisë solare.
Një tjetër disavantazh i rëndësishëm për përdorimin e energjisë solare është se një sasi të madhe
e energjisë humbet gjatë procesit dhe për këtë arsye ajo duhet të ndryshohet ose të konvertohet
në rotacion aktual ose AC. Qelizat solare kanë aftësinë për të prodhuar vetëm energji të
drejtpërdrejtë ose DC dhe kështu të konvertimit nga DC në AC bëhet nga Inverterët e lidhjesrrjetë duke shkaktohen një humbje të madhe prej rreth 4-12%
3.3 Problemet me të cilat mund të ballafaqohemi duke përdorur panelet e energjisë Solare
Përveç kësaj, përderisa energjia solare mund të prodhojë energji elektrike vetëm gjatë ditës, në
mbrëmje dhe gjatë natës panelet solare janë praktikisht të paefektshme. Pajisjet e shtrenjta të
energjisë solare janë të padobishme nëse kemi nevojë për atë gjatë natës ose kur rrezet e diellit
nuk janë në dispozicion Ndonësenë në dispozicion në treg mbushësit e baterive të energjisë
solare, rezultati aktual dhe origjinal nuk është në dispozicion. Ndotja është një faktor tjetër që
shërben si disavantazh tek energjia solare.Ndotja kontribuon negativisht në degradimin dhe
reduktimin e efikasitetit të paneleve solare dhe qelizave fotovoltaike.

Figura:1, Energjia solare fotovoltaike dhe termike
Burimi: European Photovoltaic Industry Association (EPIA)

10

Teknologjia solare termike përdorë energjinë solare për ngrohje të substancave të ngrohjes (siç
janë uji apo ajri) për aplikime të tilla si: ngrohje të hapësirës, ngrohje të pishinës dhe ngrohje të
ujit për shtëpitë dhe bizneset. Në tregun që përdorë energjinë solare termike ekziston një larmi e
produkteve.
Shpesh produktet e përdorura për këtë kërkesë janë quajtur kolektorë solar dhe mund të
montohen në çatinë e një ndërtese apo në ndonjë vend(lokacion) tjetër me diell. Ngrohja solare
gjithashtu mund të përdoret për të prodhuar energji elektrike në një shkallë të madhe të
shërbimeve me konvertimin e energjisë solare në energji mekanike.Pra, lënda djegëse fosile
është në fakt energjia solare e ruajtur miliona e miliona vjet më parë. Indirekt, dielli është
përgjegjës për të gjitha llojet e energjisë.
Edhe energjia bërthamore vjen nga një yll për shkak se atomet e uraniumit të përdorura në
energjinë bërthamore janë krijuar në furinë e një ylli të ri -një shpërthyes. Le të shikojmë
mënyrat në të cilat ne mund të përdorim energjinë solare.
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4. Energjia në Formë të ngrohjes (ose energjia termike) -Bazat e ngrohjes
solare
Ngrohja solare mund të përdoret për:
a. ngrohje solare të ujit,
b. ngrohje solare të hapësirës në ndërtesa, dhe
c. ngrohje solare të pishinës.
Sistemet e ngrohjes solare të ujit dhe ngrohjes solare të hapësirës janë të ndërtuar nga kolektorët
solar, dhe të gjitha sistemet kanë një lloj të magazinimit, përveç ngrohjes solare të pishinës dhe
disa sistemeve industriale të cilat e përdorin energjinë "menjëherë."
Sistemet mbledhin energjinë e diellit për të ngrohur ajrin ose lëngun/likuidin. Atëherë, ajri ose
lëngu/likuidi transferon ngrohjen solare direkt në një ndërtesë, ujë, apo pishinë.
a) Ngrohja solare e ujit
Lloji dhe kompleksiteti i një sistemi të ngrohjes solare të ujit është përcaktuar kryesisht nga:
-

Ndryshimet e temperaturës së ambientit gjatë ciklit-ditë natë.

-

Ndryshimet e temperaturës së ambientit dhe rrezatimit solar në mes të verës dhe dimrit.

-

Temperatura e ujit e kërkuar nga sistemi

Efikasiteti minimal i sistemit përcaktohet nga sasia ose temperatura e ujit të ngrohtë tëckërkuar
gjatë dimrit, pra kur sasia më e madhe e ujit të ngrohtë shpesh është e nevojshme.
Efikasiteti maksimal i sistemit është i përcaktuar nga nevoja për të parandaluar ngrohjen e tepërt
të ujit në sistem (të vlojë, në një rast ekstrem).Ekzistojnë dy kategori kryesore të sistemeve të
ngrohjes solare të ujit e të cilat përsëri janë të ndarë në dy koncepte të ndryshme:
Ngrohësit solar aktiv të ujit apo sistemet aktive të cilat përdorin një pompë.
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Figura:2, Ngrohja e ujit përmes ngrohësve aktiv
Burimi: Visualaze solar, Breene Kerr, Alternative Energy Consulting and Marketing
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Figura: 3, Ngrohësit aktiv
Burimi: Earth Wind Fire Company (EWF),BM

-

Ngrohësit solar pasiv të ujit apo sistemet pasive që mbështeten në rrjedhjen enxehtësisë
nëpërmjet një gazi ose lëngu/likuidi ose ngrohjes së tubave, për të qarkulluar uji ose
ngrohjen e lëngut/likuidit në sistem.

Figura: 4, Ngrohja e ujit përmes ngrohësve pasiv
Burimi: Visualaze solar, Breene Kerr, Alternative Energy Consulting and Marketing
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4.1.1. Komponentët e Sistemit
Një sistem mund të jetë i ndarë në tri pjesë:
1. Kolektorët solar
2. Tubat dhe sistemi i kontrollit
3. Magazinimi i ngrohjes
4.1.1.1. Kolektorët sot
Kolektorët solar janë elemente kryesore të sistemeve aktive për ngrohje solare.Kolektorët solar
mbledhin energjinë e diellit, transformojnë rrezatimin e tij në ngrohje,pastaj këtë ngrohje e
transferojnë në ujë, lëng solar, apo ajër.
Ekzistojnë disa lloje të kolektorëve solar:
a) Kolektorët në formë të Pllakëzave të rrafshëta
b) Kolektorët në formë të tubave të zbrazur
c) Sistemet integrale të Kolektorëve të magazinimit(ruajtjes) apo Kolektorët në grup.
Ndërtesat Rezidenciale dhe ato për aplikime komerciale që kërkojnë temperatura nën 200° F
(93.33°C), zakonisht përdorin kolektorë në formë të pllakëzave të rrafshta, ndërsa ato që
kërkojnë temperatura më të larta se 200 °F(93.33°C) përdorin kolektorë në formë të tubave të
zbrazur.
Kolektorët në formë të Pllakëzave të rrafshëta
Kolektorët në formë të Pllakëzave të rrafshëta janë kolektorët më të zakonshëm solar për
sistemet solare për ngrohje të ujit në shtëpi familjare(ndërtesa rezidenciale) dhe ngrohje solare të
hapësirës. Kolektor tipik në formë pllakëze të rrafshët është një kuti e izoluar metalike me
mbulesë xhami ose plastike(i quajtur xhamëzim) dhe një pllakëz absorbuese me ngjyrë të errët.
Këta kolektorë ngrohin lëngjet(likuidet) ose ajrin në temperatura më tëvogla se 180 ° F( 82.2°
C).( (180°F - 32) shumëzuar me 5/9 = 82.2 C.
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Figura: 5, Kolektorët në formë të Pllakëzave të rrafshëta janë përdorur për ngrohjen e ujit
rezidencial dhe instalimet për ngrohja hidronike të hapësirave.
Burimi: U.S. Department of Energy, Energy efficiency& renewable energy
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Figura; 6, Kolektori solar
Burimi: Solar Energy - Solar Panels - Renewable fature

Figura: 7, Kolektorët në formë të Pllakëzave të rrafshëta mbi çati
Burimi: hubpages.com
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-Kolektorët në formë pllakëzave të rrafshëta me përdorim të lëngut(likuidit)
Ngrohin lëngun që rrjedh përmes tubave në ose pranë pllakëzës absorbuese. Sistemet e thjeshta
të lëngshme përdorin ujin e pijshëm shtëpiak, i cili është i ngrohur, posa të kalon direkt përmes
kolektorit ai pastaj derdhet në shtëpi. Ngrohja solare e pishinës gjithashtu përdorë teknologjinë e
kolektorëve në formë të pllakëzes së rrafshët me përdorim të lëngut, por kolektorët janë tipik të
paxhamëzuar si në figurën mëposhtë(Figura:8).

Gypat në formë paralele- Kolektori solar i paxhamëzuar

Gypat në formë gjarpërore- Kolektori plastik në formë gjarpërore
Figura: 8, Kolektorët e paxhamëzuar(pa mbështjellës) përdoren zakonisht për ngrohje të pishinës
Burimi: U.S. Department of Energy, Energy efficiency& renewable energy
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Figura: 9, Funksionimi i Kolektorët në formë pllakëzave të rrafshëta me përdorim të lëngut
(likuidit) për ngrohje të pishinës
Burimi: North Aamerican Insulation

Figura:10, , Ngrohësi i pishinës i montuar në Çati
Burimi: WSE Technology Solar Energy
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Figura: 11, Metodat e ajrosjes dhe lartësia do të ndryshojnë varësisht nga vendosja e panelit dhe
norma e rrjedhjes. Shkalla(norma) e rrjedhjes nëpërmjet panelit mund të kontrollohet duke
rregulluar devijimin të instaluar në linjën kryesore të pishinës "Përdoruesit duhet të sigurojnë
rrjedhjen a është e pranishme brenda ngrohësve solar gjatë orëve me diell.
Burimi:WSE Technology Solar Energy.
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Figura: 12, Pompë solare e ujit që vepron direkt nga dielli
Burimi: WSE Technology Solar Energ

Figura: 13, Pamje të vendosjes së kolektorëve solar tek pishinat
Burimi: WSE Technology Solar Energy, Frank Ritcey
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Figura: 14, Pamje të vendosjes së kolektorëve solartek pishinat
Burimi: vimirosolar, Uji i ngrohtë solar,Spanjë
- Kolektorët e ajrit në formë pllakëze të rrafshët janë përdorur kryesisht për ngrohje solare të
hapësirës. Pllakëzat absorbuese në kolektorët e ajrit mund të jenë fletëza metalike, shtresa të
rrjetës, apo të materialeve jo-metalike. Ajri rrjedh përtej absorbuesit duke përdorur transferimin
natyror ose një ventilator. Për shkak që ajri I përçuar(transferuar) ngrohë shumë më pak se që
ngroh lëngu(likuidi),nga absorbuesi i kolektorit të ajrit transferohet më pak ngrohje, se nga
absorbuesi i kolektorit të lëngshëm.Me këtë rast shohim se, kolektorët e ajrit janë në mënyrë
tipike më pak të efiçientë,se sa kolektorët e lëngshëm.
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Figura: 15, Kolektorët e ajrit në formë pllakëzëz së rrafshët që përdoren për ngrohje të hapësirës
Burimi: U.S. Department of Energy, Energy efficiency& renewable energy

Kolektorët në formë të tubave të zbrazur
Kolektorët në formë të tubave të zbrazur mund të arrijnë temperatura tejet të larta (170
°F(76.66°C) deri në 350 °F (176.66°C)), duke i bërë ato më të përshtatshme për përdorim për
ftohje, përdorim komercial dhe industrial.Megjithatë,kolektorët në formë të tubave të zbrazur
janë më të shtrenjtë se sa Kolektorët në formë të pllakëzës së rrafshët, me kosto dy herë më të
lartë për njësi sipërfaqeje.
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Figura: 16, Kolektorët në formë të tubave të zbrazur janë eficient në temperatura të larta
Burimi: U.S. Department of Energy, Energy efficiency& renewable energy.

Figura: 17, Kolektorët në formë tubave nga brendësia
Burimi: Domestic water heating, France
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Figura: 18, Shtrirja e tubave brenda kolektorit
Burimi: Solar Energy-Solar Panels-Renewable future, Ivica Bacanin

Figura:19, Fotografia më poshtë tregon procesi që ndodh brenda një
Tubi të zbrazur sikur që është uji I ngrohët.
Burimi: SunMaxx hot water solutions
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Sistemet integrale të Kolektorëve të magazinimit(ruajtjes) apo Kolektorët nëgrup , të
njohur gjithashtu si ICS apo "grumbullim" sistemet, përbëhen nga një ose më shumë tanke të
zeza ose tuba në një kuti të izoluar me xham. Uji i ftohtë së pari kalon permes kolektorit solar, i
cili ngroh ujin pastaj vazhdon: ngrohja konvenciale e ujit.

Figura: 20, Kolektorët ICS
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Sistemet e ICS janë të thjeshta, ngrohës solar të sigurtë të ujit. Megjithatë, ato duhet të
instalohen vetëm në klimat me ngrirje të butë sepse vet kolektori ose tubat në natyrë mund të
ngrihen në mot shumë të ftohtë. Disa nga praktikat e kohëve të fundit tregojnë se problemi i
ngrirjes së tubave mund të tejkalohet në disa raste duke përdorur tuba me ngrirje-tolerante në
bashkëpunim me metodën e mbrojtjes së ngrirjes.

Në këtë fig: është paraqitur një sistem indirekt termosifon me ruajtje pa presion,me një valvul
të mbrojtjes së ngrirë e montuar në linjën e çatisë menjëherë para se tubi i kthimit hyn në
hapësirën e kondicionuar. Valvula e ajrimit gjithashtu duhet të vazhdojë me ramje brenda
shtëpisë deri te kullimi për të shmangur pengesat e akullit
Burimi: U.S. Department of Energy
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4.2. Energjia në Formë të dritës - Sistemet Elektrike Fotovoltaike (PV)
Transformimi i dritës së diellit në energji elektrike bëhet përmes qelizave solare që janë pjesa
themelore-bërthama e çdo sistemi fotovoltaik.Sistemet fotovoltaike(PV) përdorin qelizat solare
për të kapur rrezet e diellit dhe të konvertojnë këtë energji në energji elektrike. Sistemet e tilla u
lejojnë pronarëve të shtëpive/qytetarëve të gjenerojnë energji elektrike në një mënyrë të pastër, të
besueshme, dhe të qetë, e cila mund të kompensoj koston e shpenzimeve të energjisë elektrike
dhe të ulë varësinë e tyre nga rrjeti i energjisë në të ardhmen.Sistemeve fotovoltaike(PV)
përdorin qelizat për të kthyer/konvertuar rrezatimit solar në energji elektrike. Qeliza përbëhet
nga një ose dy shtresa të një material gjysmë- përçues.
Kur shkëlqen drita mbi qelizë ajo krijon një fushë elektrike në të gjitha shtresat, duke shkaktuar
rrjedhjen e energjisë elektrike. Sa më i madh që është intensiteti i dritës, aq më e madhe është
rrjedhja e energjisë elektrike. Materiali më i zakonshëm gjysëm-përçues i përdorur në qelizat
fotovoltaike është silica kristalor, një element i cili më së shumti gjendet në rërë. Ky material nuk
ka asnjë kufizim për disponueshmërinë e tij si lëndë e parë, silic është materiali i dytë më i pasur
në masën të tokës. Për këtë arsye sistemit fotovoltaik(PV) nuk i nevojiten rrezet e diellit të
ndritshme për të vepruar. Ai gjithashtu mund të prodhojë energji elektrike edhe në ditë me re. Për
shkak të reflektimit të diellit, ditët me re të pakta mund të rezultojnë edhe në rendimentet më të
larta të energjisë, se sa ditët me një qiell krejt të kthjellët.
4.2.1. Funksionimi i teknologjisë fotovoltaike në praktikë
Pjesët më të rëndësishme të një sistemi PV janë qelizat të cilat formojnë blloqet themelore të
ndërtimit të njësisë, duke mbledhur dritën e diellit, modulet të cilat sjellin së bashku një numër të
madh të qelizave në një njësi, e në disa raste, edhe Invertorët që përdoren për të kthyer energjinë
elektrike të prodhuar në një formë të përshtatshme për përdorim të përditshëm.
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Figura: 22, Procesi i prodhimit: Zinxhiri Vlera fotovoltaike,Skema Grafike e mësiperme
tregonhapat e ndryshwm të prodhimit të sistemit fotovoltaik (teknologji kristaline e bazuar),
Burimi: European Photovoltaic Industry Association (EPIA)
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Figura: 23, Pamje të qelizave, moduleve dhe grupeve fotovoltaike(PV)
Burimi: European Photovoltaic Industry Association (EPIA)

4.2.3.1. Teknologjia e silicit kristalor
Qelizat kristalore të silicit përbëhen nga shtresat e holla të prera nga një kristal i vetëm I silicit
(monokristaline) ose nga një bllok i Kristaleve të silicit (polikristaline), efikasiteti I të cilave
sillet prej 12% dhe 17%. Kjo është teknologjia më e zakonshme që përfaqëson rreth 90% të
tregut të sotëm.
Qelizat e kristalta ndahen në tre lloje kryesore:
•

Monokristaline (mono c-Si)- Qelizat solare monokristaline zakonisht kanë një sipërfaqe
të zezë homogjene. Efikasiteti i këtyre PV moduleve është rreth 15%.

Figura: 24, Qelizat solare Monokristaline
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•

Polikristaline(ose Multikristaline)(multi c-Si)- Qelizat polikristaline kanë një fund, të
gjallë, lara-lara. Efikasiteti i këtyre PV moduleve është rreth 14%.

Figura: 25, Qelizat solare Polikristaline
Katër llojet e moduleve nga filmi i hollë (varësisht nga materiali aktiv i përdorur) në dispozicion
janë:

Figura: 27, Modulet nga silici amorf
Burimi: EA-NRW
• Silici amorf (a-Si)
• Kadmiumi Telluride (CdTe)
• Bakri indium / Diselenide galium / disulphide (CIS, CIGS)
• Multi kryqëzim qelizat (a-Si/m-Si)
4.2.3.3. Llojet tjera të qelizave
Ekzistojnë edhe disa lloje tjera të teknologjive fotovoltaike që janë zhvilluar dhe nuk e kanë janë
komercializuar ende ose janë në nivel kërkimor, ndër më kryesore janë:
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- Fotovoltaikët e Koncentruar-Disa qeliza solare janë të dizajnuara për të vepruar me rreze të
diellit të koncentruara. Këto qeliza janë ndërtuar në kolektorë të përqëndruar që përdorin një
objektiv për të përqëndruar dritën e diellit mbi qeliza. Ideja kryesore është që të përdoret shumë
pak materiali i shtrenjtë Pvgjysëmpërçues, duke përdorur sa më shumë që është e mundur rrezet
të diellit. Efikasiteti është në shkallën prej 20 në 30%.
- Qelizat fleksibile- Bazuar në një proces të ngjashëm të prodhimit të qelizave nga filmi i hollë,
kur materiali aktiv është depozituar në një plastikë të hollë, qeliza mund të jetë fleksibël. Ky
hapë rangun e aplikimeve, sidomos për integrimin në ndërtim (kulmettjegullat) dhe aplikimeve të
konsumit të fundit
4.2.4.Zbatimet fotovoltaike
Teknologjia fotovoltaike mund të përdoret në disa lloje të zbatimit:
4.2.4.1.Lidhja e sistemit shtëpiak në Rrjetin Elektrik- Ky është lloji më i popullarizuar i
sistemit solar fotovoltaik(PV) për shtëpitë dhe bizneset në zonat e zhvilluara. Lidhja me rrjetin
lokal të energjisë elektrike lejon t’i jap rrjetit elektrik çdo fuqi të tepërt të prodhuar dhe t’ia shes
atë ndërmarrjes. Pastaj energjia elektrike importohet nga rrjeti në kohën kur nuk ka diell. Për të
konvertuar energjinë e drejtpërdrejtë (DC), të prodhuar nga sistemi aktuale në energji alternative
(AC) në drejtimin e pajisjeve elektrike normale, përdoret një invertor.
4.2.4.2.Lidhja e impianteve të energjisë me rrjetin elektrik- Këto sisteme, gjithashtu
të lidhura me rrjetin elektrik, prodhojnë një sasi të madhe të energjisë fotovoltaike në një pikë të
vetme. Madhësia e këtyre impianteve varion nga disa qindra kilovat deri në disa megavat. Disa
nga këto aplikime janë të vendosura në ndërtesa të mëdha industriale si terminalet e aeroportit
ose stacionet hekurudhore. Ky lloj i aplikimit e vë në dispozicion përdorimin e hapësirës së
tanishme dhe kompenson një pjesë të energjisë elektrike të prodhuar nga këta konsumatorë të
energjisë-intensive.
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Figura: 28, Figura tregon se si gjenerohet/prodhohet energjia me anë të qelizave solare të
moduleve PV të montuara në çati e cila transformohet me anë të një invertori në energji
alternative( AC) të përshtatshme për eksport në rrjetin elektrik. I zoti i shtëpisë / gjeneratori
atëherë ka dy zgjidhje: ose ta shes të gjithë prodhimit tek shërbimet lokale (në qoftë se ekziston
tarifa e dhënies) apo të përdorë energjinë elektrike solare për të përmbushur kërkesat në vet
shtëpinë, dhe pastaj të shesë ndonjë tepricë tek shërbimet lokale.

Figura: 29, Impianti i madh fotovoltaik(PV) nëBavar
Burimi: European Photovoltaic Industry Association (EPIA)
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4.2.4.3. Sistemet për elektrifikim rural jashtë rrjetit
Kur nuk ka energji elektrike, sistemi lidhet me një bateri nëpërmjet një kontrolluesi të ngarkuar.
Një invertor mund të përdoret për të siguruar energjinë alternative AC, duke bërë të mundur
përdorimin e aparateve normale elektrike. Aplikacionet tipike jashtë rrjetit përdoren për të
siguruar qasje në energjinë elektrike në zona të largëta (kasollet e malit, vendet në zhvillim).
Elektrifikimi Rural do të thotë ose sistem i vogël solar shtëpiak që mbulon nevojat bazë të
energjisë elektrike për një familje të vetme, ose mini – rrjete të sistemeve solare më të mëdha, të
cilat apin energji për disa shtëpi.

Figura:30, Sistemet për elektrilizim rural jashtw rrjetit në Amerikën jugore
Burimi: Alliance for Rural Electrification
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4.2.4.4. Sistemet Hibride
Një sistem solar për të siguruar furnizimin e qëndrueshëm me energji elektrike- mund të
kombinohet me një burim tjetër të energjisë - një gjenerator të biomasës, një turbinë ere apo
gjenerator dizel. Një sistem hibrid mund të lidhet në rrjet,të qëndroj më vete ose me mbështetje
nga rrjeti.

Figura: 31, Sistemi Hibrid, kombinimi i burimeve të energjisë solare me energjinë e erës
Burimi: Alliance for Rural Electrific
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5. Shpërndarja (distribuimi) e energjisë solare në sipërfaqen e tokës
Rrezatimi solar që bie në pjesën e sipërme të atmosferës është i njohur si konstante solare
tokësore prej rreth 1367 W/m2, me një pasiguri të rendit prej 1%. Energjia solare totale vjetore
që bie në sipërfaqe të tokës është rreth 6800 herë më shumë se konsumi vjetor i energjisë në
botë. Nëse përjashtohet sipërfaqja e ujit 70% dhe duke supozuar se konvertimi i efikasitetit të
energji së solare është prej 10%, atëherë përdorimi i energjisë solare i mbi 0,5% të sipërfaqes së
tokës, mund të përmbush kërkesat aktuale globale për energji.

Harta: 1, Vjetore globale do të thotë rënie e distribuimit të rrezatimit solar në sipërfaqen e tokë.
Burimi: J. Renewable Sustainable Energy 1, 043105 _2009

36

Rrezatimi solar që bie në sipërfaqe të tokës varet nga koha, gjerësia, atmosfera, aerosoli/retë, dhe
kushtet e sipërfaqes.
Pothuajse çdo ndërtesë është e përshtatshme për instalimin e një sistemi fotovoltaik. Me rëndësi
janë orientimet e mundshme në anënjugore dhe shmangia e hijeve. Prodhimet solare në 30 ° varen nga orientimi i kulmit:

Figura: 35, Orientimi dhe pjerrtësia e këndit
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6. Mundësitë e shfrytëzimit të energjisë solare në Kosovë - Të dhënat e
energjisë solare në territorin e Kosovës
6.1. Burimet e energjisë solare në Kosovë
Kosovë
Siperfaqja totale(km2)
Siperfaqja urbane(km2)

10789.0
141.0

Tabela:3 Të dhënat për territorin e Kosovës
Burimi: Autori+Komisioni Evropian
6.1.1.1. Rrezatimet solare-Rrezatimi mesatar vjetor
Sasia vjetore e rrezatimit të përgjithshëm është e ndryshme varësisht nga pozita gjeografike, moti
dhe ndotja e ajrit. Rrezatimi mesatar ditor horizontal global solar në Evropë është treguar në
Diagramin 2 Rrezatim është llogaritur nga Qendra e Studimit e Përbashkët e Komisionit
Europian mbi bazën e një numri të madh të të dhënave të mbledhura nga stacionet
meteorologjike në të gjithë Evropën.Sipas kësaj reference mesatarja globale optimale e rrezatimit
solar në Kosovë është 1622 kWh/m2/nw vit. Ndërsa sipas Institutit Hidrometeorologjik të
Kosovës rrezatimi global në Kosovë është rreth 1400kWh/m2 në vit. Përderisa në Gjermani
rrezatimi sillet në mes të 850 dhe 1150 kWh/m2.
Rrezatimi global vjetor (kWh/m2)
Horizontale

Vertikale

Optimale

Minimumi

1356

997

1535

Mesatarja

142

1067

1622

Maksimumi

1465

1125

1680

Tabela 4, Rrezatimi global vjetor(kWh/m2)
Burimi: Autori+Komisioni Evropian
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Horizontal

Vertikal

Optimale

Minimumi

1013

752

1140

Mesatarja

1062

805

1205

Maksimumi

1091

863

1254

Tabela 5, Energjia fotovoltaike(PV) vjetore(kWh/1kWp)
Burimi: Autori+Komisioni Evropian
Nëse merret për bazë mesatarja e Energjisë PV, atëherë përfitimet ambientale do të jenë:
1205 x 0.003166 = redukton 38,15 kg SO2/vit
1205 x 0.00359 = redukton 43,25 kg NOx/vit
1205 x1,3 = redukton 1566,5 kg CO2/vit
1205x 0.003758=45,3 kg pluhur/vit
6.1.2 Ndryshimi (varirimi) Mujor
Ndryshimi mujor i rrezatimit solar në Kosovë është vlerësuar
në bazë të matjes së rrezatimi solar në rajon. Të dhënat e matura janë marrë nga një përgjithshëm
stacion në Podgoricë në Malin e Zi, i cili është është përfaqësues për ndryshimet(varirimet) në
rajon. Rrezatimi mujor si përqindje e rrezatimit të vjetor është treguar në Diagramin 2.

14,00
12,00
10.00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
Jan

Feb

Mar Apr May June July Aug

Sep

Oct Nov

Dec

Diagrami: 2, Rrezatimi solar mujor,% e rrezatimit vjetor
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Burimi: COWI: Përafërsisht 25% e rrezatimit vjetor të energjisë solare është marrë gjatë katër
muajve të verës: maj, qershor, korrik dhe gusht.
6.2. Rrezatimi në pjerrtësinë e panelit të kolektorit optimal
6.2.1. Pjerrtësia optimale
Pjerrtësia optimale e kolektorëve të paneleve solare drejtuar drejtë jugut për rajonin e Ballkanit,
është llogaritur në stacionin hidrometeorologjik në Podgoricë.Për Kosovën pjerrjtësia optimale
është prej 33 deri në 36 gradë.
6.1.2.2. Rrezatimi solar vjetor në panel me pjerrësi optimale
Rrezatimi vjetor mbi një panel kolektori solar i orientuar drejtë jugut dhe me një pjerrtësi
optimale prej 33 deri në 36 gradë në Kosovë variron midis 1535kWh/m2 në vit dhe 1680 kWh/m2
në vit, shih Diagramin 3.
Këndi

Këndi

optimal i
pjerrtësisë
të
Moduleve

Minimumi
Mesatarja
Maksimumi

33
34
36

pjerrtësisë të Modu
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Harta 4

Rrezatimi solar në Kosovë, pjerrësia optimale dhe drejtimi,
Burimi:

Autori+Komisioni Evropian

6.3.Rrezatimi solar për disa qytete të Kosovës
Në këtë punim kam paraqitur të dhënat për 6 qytetet më të mëdha të Kosovës, si: Prishtina,
Mitrovica, Prizreni, Peja, Gjilani dhe Gjakova. Ndryshimi i rrezatimit solar në mes të komunave
të ndryshme është më pak se 10%.
6.3.1. Vlerësimi i gjenerimit të PV (silic kristaltë) energjisë elektrike për lokacionet e
zgjedhura
Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur humbjet gjatë gjenerimit të PV (silic kristaltë)energjisë
elektrike për 6 qytetet e Kosovës.
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ësimi erimitV en

Grafikët e mëposhtëm tregojnë shumën e vlerësuar të energjisë elektrike që mund të presim çdo
muaj nga një sistem PV (silic kristaltë) me karakteristikat që kemi përdorur, duke përdorur
pjerrësi optimale dhe të orientimit. Gjithashtu tregojnë mesataren ditore dhe vjetore të pritur të
prodhimit.isë elektrike për l

Diagrami: 6, Prishtina, rezultatet për sistemin PV (silic kristaltë)
Burimi: Autori+Komisioni Evropian
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Diagrami:8, Prizreni, rezultatet për sistemin PV (silic kristaltë), Burimi: Autori+Komisioni
Evropian

Diagrami:9, Peja, rezultatet për sistemin PV (silic kristaltë)
Burimi: Autori+Komisioni Evropian
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Diagrami: 10, Gjilani, rezultatet për sistemin PV (silic kristaltë),Burimi: Autori+Komisioni
Evropian.

Diagrami:11, Gjakova, rezultatet për sistemint PV (silic kristaltë)
Burimi: Autori+Komisioni Evropian.
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6.3.2. Vlerësimi i gjenerimit të PV (film i hollë) energjisë elektrike për lokacionet e
zgjedhura
Grafikët e mëposhtëm tregojnë shumën e vlerësuar të energjisë elektrike që mund të presim çdo
muaj nga një sistem PV (silic kristalët) me karakteristikat që kemi përdorur, duke përdorur
pjerrësi optimale dhe të orientimit.Gjithashtu tregojnë mesataren ditore dhe vjetore të pritur të
prodhimit.
6.4 Shfytëzimi i energjisë solare në Kosovë - Gjendja e tanishme(ekzistuese)
Energjia solare në Kosovë ka filluar të shfrytëzohet më shumë në formë të ngrohjes,përderisa
shfrytëzimi i saj në formën e energjisë elektrike nuk ka ndonjë zhvillim të theksuar.
Deri më tani janë bërë vetëm analiza dhe studime për shfrytëzim të energjisë solare për ngrohje
të ujit, ndërsa për formën e dytë që është shëndrrimi i energjisë solare në atë të dritës, ende nuk
është bërë ndonjë studim i veçantë. Pra, shihet një hezitim për t’u marrë me këtë formë të
shfrytëzimit të energjisë nga ana e organeve kompetente shtetërore që bëjnë politikat, e si duket
edhe nga investuesit/shfrytëzuesit.
Aktualisht, energjia për kërkesën për ngrohje të ujit është e mbuluar me karburant të drurit dhe
energji elektrike. Në zonat rurale kërkesa për energji është e mbuluar kryesisht me dru dhe në
zonat urbane kërkesa për energji të ngrohjes së ujit është e mbuluar kryesisht me energji
elektrike.Numri mesatar i anëtarëve të familjes(Shtëpi) është 6 persona
6.5.5. Strategjia e Energjisë e Republikës së Kosovës për periudhën 2009 – 2018
(Rishikimi i Strategjisë së Energjisë për periudhën 2005-2015)
Ndër synimet strategjike për zhvillimin e energjisë për periudhën 2005-2015 në
”Strategjia e Energjisë e Kosovës 2005 – 2015” në pikën (vii), është e përcaktuar edhe “rritja e
vetëdijes mbi përfitimet e shfrytëzimit racional të energjisë dhe shfrytëzimit të burimeve
alternative të energjisë;”
Sipas pikës 11.6 Efiçienca e energjisë dhe burimet e ripërtëritshme të energjisë, të“Strategjisë së
Energjisë së Republikës së Kosovës për periudhën 2009 -2018(Rishikimi i Strategjisë së
Energjisë për periudhën 2005-2015), thuhet se sipas dispozitave të Traktatit të Komunitetit të
Energjisë, Kosova është zotuar në rritjen e pjesës së energjisë te përfituar nga burimet e
ripërtërishme në portofolion e saj të gjenerimit. Pra, qeveria ka vendosur që 7% e energjisë deri
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në vitin 2016, të jetë e prodhuar nga burime të ripërtërishme. Për të zbatuar politikat dhe masat e
sipërpërmendura, qeveria do të merr disa masa, ndër të tjera do të:
1. Përgatisë Planin Kombëtar të Veprimit për Efiçiencën e Energjisë, siç është caktuar nga ‘Task
Force’ për Efiçiencë të Energjisë i TKE-së;-tashmë e përgatitur
2. Transpozojë Direktivën e BE-së për Shërbime të Energjisë në ligjin dhe rregulloret vendore;
3. Plotësojë kornizat ekzistuese ligjore dhe rregullatore per efiçiencën e energjisë dhe burimeve
të ripërtërishme në pajtim me kërkesat e TKE-së, përfshirë Ligjin për Efiçiencë të Energjisë;
5. Rishikojë politikat ekzistuese dhe miratojë masa stimuluese të cilat do të përkrahin zhvillimin
e sektorit të burimeve të ripërtërishme;
9. Zhvillojë dhe fuqizojë, masat stimuluese fiskale për promovimin e efiçiencës së energjisë dhe
teknologjive të energjisë së ripërtërishme;
10. Zhvilloj, një program gjithëpërfshirës për promovimin e investimeve private në projekte të
efiçiencës së energjisë dhe energjisë së ripërtërishme;
11. Ratifikojë Konventën Kornizë të OKB-së për Ndryshimin Klimatik dhe Protokollin e Kyoto-s,
apo pasuesen e tyre, sa më shpejtë që të jetë e mundur.”
6.5.6. Programi i Kosovës për Eficiencë të Energjisë dhe Burimet e Ripërtëritshme të
Energjisë
Në fillim të vitit 2007, MEM-i lansoi Programin për Efiçiencë të Energjisë dhe Burime të
Ripërtërishme të Energjisë.
Qëllimi i programit është që të parashtrojë një sërë veprimesh gjithëpërfshirëse që do kryhen në
Kosovë, të cilat do të rezultojnë me efiçiencë të shtuar të energjisë në të gjithë sektorët.
Megjithatë, implementimi i këtij programi has në vështirësi financiare dhe të
mungesës së zbatimit të ligjit.

6.5.7.Legjislacioni sekondar-Aktet nënligjore për Burimet e Ripërtëritshme të
Energjisë(BRE)
6.5.7.1. Vendimi i qeverisë mbi masat nxitëse për shfrytëzim të BRE-ve
Në vitin 2007 Qeveria ka miratuar një vendim për masat nxitëse për zhvillimin e BRE-ve.
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Në zbatim të këtij vendimi, Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRrE),e përkrahur edhe nga Banka
Botërore, ka aprovuar tarifat nxitëse (ose siç thirren sot ‘feed-in’ tarifat,) për gjenerimin e
energjisë nga hidrocentralet e vogla dhe nga era, por jo edhe nga energjia
solare.
6.5.7.2. Rregullore teknike per “ Kursimin e energjisë dhe mbrojtjen termike në ndërtesa”
-e nxjerrë në bazë të Ligjit për Ndërtim 2004/15, rregullon kërkesat teknike për kursim të
energjisë termike dhe mbrojtjen termike. Me anë të kësaj rregullore janë bërë favorizime për
ndërtesën e cila më së paku 70% të nxehtësisë së nevojshme për ngrohje e plotëson nga burimet
e ripërtëritshme individuale të energjisë, për të cilët nuk parashihen kufizimet për humbje të
nxehtësisë( Neni 7, 8 dhe 12).

6.6. Studime dhe hulumtime- Në vitin 2008 është bërë një studim i financuar nga BEja dhe
realizuar nga një kompani daneze COWI, si projekt mbështetës për MEM-in

6.7. Legjislacioni në të ardhmen
Sipas Ministrisë së Energjisë dhe Minierave(MEM) plotësimi i bazës ligjore dhe
rregullatore për Energjinë e ripërtëritshme(BRE) do të përfshijë harmonizimin e mëtejshëm me
direktivat përkatëse Evropiane, si dhe miratimin e Ligjit për Efiçiencën e Energjisë, i cili i trajton
edhe BRE-të nga pikëpamja e mbështetjes institucionale dhe financiare për zhvillimin e tyre.
Vlen të theksohet se për integrimin sa më të shpejtë të Republikës së Kosovës në BE, kjo do të
kërkojë edhe zbatimin e objektivave të planit të BE-së 20-20-20 për fushën e energjisë; që do të
thotë se deri në vitin 2020 duhet të:
1. Reduktohet me 20% emetimi i gazeve që krijojnë efektin “serë”;
2. Rritjen në 20% të pjesëmarrjes së burimeve të ripërtëritshme në konsumin e energjisë,
3. Përmirësimin e efiçiencës së energjisë me 20%.
Mbështetja për arritjen e këtyre objektivave në periudhën afatgjate do të programohet dhe bëhet
në bashkëpunim dhe koordinim nga MEM dhe ZRrE.
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6.8.Projektet që janë realizuar deri më tani si pilot projekte
Për promovimin e shfrytëzimit të BRE-ve MEM-i, në vitin 2008 ka kontraktuar zbatimin e
projekteve të shfrytëzimit të energjisë solare për:
1)ngrohjen e ujit sanitar në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, përkatësisht në repartet
e Neonatologjisë, Pediatrisë, Neurologjisë, Psikiatrisë dhe Klinikën Interne;
2) ngrohjen e ujit sanitar në Qendrën e Studentëve në Prishtinë, përkatësisht konviktinumër
pesë(V);
3) gjithashtu është zbatuar edhe projekti për ngrohje të ujit përmes energjisë solare në tri
objekte(ndërtesa) publike , si: Spitali në Gjilan- Gjinekologji; Shkolla fillore”Ismail Qemajli”
në Prishtinë; Gjimnazi “Gjin Gazulli” në Prishtinë;
Sipas të dhënave nga MEM, gjithsej janë vendosur 400 m2 panelë solare( në të gjitha projektet)
4) projekt tjetër është edhe Instalimi i sistemit për ngrohjen e ujit me energji solare në
objektin e QKMF në Dragash31 mbështetur nga Programi për Zhvillim i Kombeve të
Bashkuara. Objekti ka sipërfaqe 2970 m². Në të janë instaluar 15m2 sipërfaqe e instaluar e
kolektorëve solar gypor.Sipas projektuesve, furnizimi me ujë të ngrohtë sanitar duhet të jetë
stabil gjatë tërë vitit kalendarik duke e kombinuar ngrohjen e ujit sanitar me kolektorë solarë dhe
ngrohjen e ujit sanitar me energji nga sistemi i ngrohjes qendrore.
Përfitimet nga ky projekt janë:
- përfitimet energjetike: 22.995 MWh/vit, ndërsa në % 24.48 %
- përfitimet monetare: 1839.6 €/vit
- sasia e ujit të ngrohtë: 1000 l
- koha e përfitimit gjatë tërë vitit:9 muaj
- përfitimet ambientale janë si në diagramin e mëposhtëm:

Diagrami: 18, Zvoglimi i ndotjeve pas instalimit.
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7. Përfundimi mbi rezultatet e fituara gjatë hulumtimeve të lartpërmendura
dhe rekomandimet.
7.1. A ja vlen të shfrytëzohet/përdoret në Kosovë?
Nëse Kosova që ka mesataren globale optimale të rrezatimit solar 1622 kWh/m2/në vit,
krahasohet me Gjermaninë rrezatimi i së cilës sillet në mes të 850 dhe 1150 kWh/m2,shohim se
Kosova ka kushte klimatike shumë më të përshtatshme për shfrytëzim të këtij lloji të energjisë se
sa Gjermania, e cila ka vendin e parë për prodhim të kësaj energjie në Evropë por edhe është më
e sukseshmja në botë.
Duke u bazuar në mungesën e energjisë elektrike që kemi në Kosovë është idomosdoshëm
shfrytëzimi i energjisë së ripërtëritshme, e sidomos energjisë solare si energji me bilanc të
emisioneve zero.Gjithashtu edhe te ngrohja duhet të gjej aplikim më të madh ky lloj i burimit të
energjisë.
Rritja e shfrytëzimit të Burimeve të Ripërtëritshme të Energjisë(BRE) do të kontribuojë në
realizimin e tri qëllimeve të politikës energjetike të vendit: mbështetjen për rritjen e zhvillimit të
përgjithshëm ekonomik, rritjen e sigurisë dhe furnizimit me energji, si dhe mbrojtjen e mjedisit.
Plotësimi i bazës ligjore dhe rregullatore për Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë(BRE) duhet
të përfshijë harmonizimin e mëtejshëm me direktivat përkatëse Evropiane, si dhe miratimin e
Ligjit për Efiçiencën e Energjisë, që i trajton edhe BRE-të nga pikëpamja e mbështetjes
institucionale dhe financiare për zhvillimin e tyre.
Shfrytëzimi i eksperiencave evropiane në mbështetjen dhe nxitjen për zhvillimin e Burimeve të
Ripërtëritshme të Energjisë(BRE).Mekanizmat që duhet të përdoruren për mbështetjen e tyre siç
janë:
•Tarifat fikse, ose siç quhen ndryshe ‘feed-in’ tarifat;
•Kuotat e obliguara – Certifikatat (e gjelbra);
•Subvencione për një pjesë të investimit kapital;
•Reduktim i taksave, dhe
•Tenderimi i sasisë së detyruar të energjisë që duhet të vijë nga BRE.
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Poashtu për të plotësuar 20%, 20%, 20%, dhe si lëndë të parë e cila është falas dhe është me
bollëk në Kosovë duke ju falenderuar klimës, atëherë mund të themi se patjetër duhet të
shfrytëzohet energjia solare si lloj i energjisë së ripërtritshme për të plotësuar këtë kusht.
Përfundimisht Kosovës me gjithë potencialin që ka, përveç krijimit të politikave të cilat duhet të
jenë më të qarta, ato nevojitet që edhe të zbatohen.
Problemet e mundshme që mund të paraqiten përveç tjerash janë edhe përdorimi I energjisë
gjatë muajve të dimrit dhe gjatë natës, si dhe kushtet ekonomike të qytetarëve për të ndërmarrë
iniciativa të tilla për shkak të kostos fillestare që nuk është e vogël.
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