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ABSTRAKT
Në ditët e sotme bota po ballafaqohet me një virus i cili ka shkaktuar probleme të mëdha dhe
po merrë shumë jetë njerëzish.

Populli i planetit tonë mendjen e tyre kryesisht e ka të fokusuar tek ky virus i cili na ka bërë të
harrojmë që virusi kryesor në këtë planet është ngrohja globale e cila kryesisht shkaktohet nga
gabimet e qenieve njerëzore të cilët me arrogancën dhe padijeninë e tyre janë duke e
shkatërruar natyrën (tokat,malet,shtresat e ajrit).

Pandemia që është shkaktuar nga ky virus bëri që të mbyllen shumë industri të ndryshme,
qytete nga e gjithë bota janë mbyllur e po ashtu edhe numri i makinave të ndryshme është
pakësuar të cilat emitojnë dioksid të karbonit që e shkatërron shtresën e ozonit ku si pasojë
rritet dhe shkaktohet ngrohja globale.
Një studim i disa shkencëtarve erdhi në një rezultat që në vitin 2020 mes muajit janar dhe prill
emisionet e karbonit kanë rënë në 17 përqind, studim ky që është zhvilluar në 69 shtete të
Amerikës dhe 39 provinca të Kinës, pra mund të vi në një konkludim që ky ishte një përfitim i
planetit tonë duke e ngadalësuar hovin e ngrohjes globale që shihet si problemi kryesor.

Energjia e gjelbër shihet të jetë zgjidhja kryesore për ngrohjen globale, disa nga llojet e
energjisë së gjelbër ose rinovueshme janë energjia e erës, diellit,hidroenergjia,energjia
gjeotermale etj. Por në këtë temë fokusimi kryesor do të jetë në potencialin që e ka energjia e
erës për prodhimin e energjisë së rinovueshme.
`
Përfitimi i parë dhe më i dukshëm i përdorimit të energjisë së erës është se ajo është një burim
i pastër i energjisë. Nuk ndotë ajrin siç bëjnë termocentralet. Ajo nuk mbështetet në lëndët
djegëse fosile, si qymyri ose gazi natyror, që krijojnë emisione dhe smog në të gjithë planetin,
së bashku me shiun acid dhe gazrat serrë.
Energjia e erës është një nga burimet e energjisë me rritjen më të shpejtë në botë..
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1. HYRJE
Energjia e rinovueshme është energji e dobishme që vjen nga burimet e rinovueshme, duke
përfshirë burime neutrale të karbonit si rrezet e diellit, era, shiu, baticat, valët dhe energjia
gjeotermale.

Energjia e rinovueshme shpesh siguron energji në katër fusha të rëndësishme: prodhimi i
energjisë elektrike, ngrohja / ftohja e ajrit dhe ujit, transporti dhe shërbimet e energjisë rurale
(jashtë rrjetit). Bazuar në raportin e REN21(Renewable Energy Policy Network for the 21st
Century-Rrjeti i Politikave të Rinovueshme të Energjisë për Shekullin 21) 2017, burimet e
ripërtëritshme kontribuan me 19.3% në konsumin global të energjisë të njerëzve dhe 24.5%
në gjenerimin e tyre të energjisë elektrike përkatësisht në 2015 dhe 2016.

Ky konsum i energjisë ndahet : 8.9% që vjen nga biomasa tradicionale, 4.2% si energjia e
nxehtësisë (biomasa moderne, energjia gjeotermale dhe diellore), 3.9% nga hidroelektranat
dhe 2.2% e mbetur është energjia elektrike nga era, dielli dhe format e tjera të biomasës.
-Investimet në të gjithë botën në teknologjitë e energjisë së rinovueshme arritën në më shumë
se 286 miliardë dollarë në 2015. Në vitin 2017, investimet në të gjithë botën në energjinë e
rinovueshme arritën në 279.8 miliardë dollarë me Kinën që llogaritet 126.6 miliardë dollarë
ose 45% të investimeve globale, Shtetet e Bashkuara për 40.5 miliardë dollarë dhe Evropa për
40.9 miliardë dollarë. Globalisht kishte rreth 10.5 milion vende pune të lidhura me industritë e
energjisë së rinovueshme.

Sistemet e energjisë së rinovueshme po bëhen me shpejtësi më efikase dhe më të lira dhe
konsumi i përgjithshëm i energjisë po rritet. Burimet e ripërtëritshme të energjisë ekzistojnë
në zona të gjëra gjeografike, për dallim nga lëndët djegëse fosile, të cilat janë përqendruar në
një numër të kufizuar vendesh. Vendosja e shpejtë e teknologjive të energjisë së rinovueshme
dhe efiçencës së energjisë po rezulton në siguri të konsiderueshme të energjisë, zbutjen e
ndryshimit të klimës dhe përfitime ekonomike. Në sondazhet ndërkombëtare të opinionit
publik ka një mbështetje të fortë për promovimin e burimeve të rinovueshme të tilla si
energjia diellore dhe energjia e erës.
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Ndryshimet klimatike dhe shqetësimet e ngrohjes globale, së bashku me rënien e
vazhdueshme të kostove të disa pajisjeve të energjisë së rinovueshme, të tilla si turbinat me
erë dhe panelet diellore, po nxisin rritjen e përdorimit të burimeve të ripërtëritshme.
Deri në vitin 2040, energjia e rinovueshme parashikohet të jetë e barabartë me prodhimin e
energjisë elektrike të qymyrit dhe gazit natyror. Disa juridiksione, përfshirë Danimarkën,
Gjermaninë, shtetin e Australisë së Jugut dhe disa shtete të SH.B.A.-së kanë arritur integrimin
e lartë të burimeve të ripërtëritshme të ndryshueshme. Për shembull, në vitin 2015 energjia e
erës plotësoi 42% të kërkesës për energji elektrike në Danimarkë, 23.2% në Portugali dhe
15.5% në Uruguaj. Interkonektorët u mundësojnë vendeve të ekuilibrojnë sistemet e energjisë
elektrike duke lejuar importin dhe eksportin e energjisë së rinovueshme. (BeyondCoal_Investing-in-Kosovos-Energy-Future_, 2016).

2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Energjia e erës

Energjia e erës është përdorur për sa kohë që njerëzit kanë futur vela në erë. Për më shumë se
dy mijëvjeçarë, makineritë me erë kanë bluar grurë dhe kanë pompuar ujë . Energjia e erës
ishte gjerësisht e disponueshme dhe nuk kufizohej në brigjet e rrjedhave të shpejta, ose më
vonë, që kërkonin burime të karburantit. Pompat me energji të erës kullonin plumbat e
Holandës dhe në rajone të thata të tilla si mes-perëndimi amerikan ose australian, pompat e
erës siguronin ujë për bagëtinë dhe makinat me avull.

Me zhvillimin e energjisë elektrike, energjia e erës gjeti aplikime të reja në ndriçimin e
ndërtesave të largëta nga energjia e gjeneruar nga qendra. Gjatë shekujve të 20-të shtigjet
paralele zhvilluan impiante të vogla të erës të përshtatshme për ferma ose banesa, dhe
gjeneratorë më të mëdhenj të erës në shkallë të shërbimeve që mund të lidheshin me rrjetet e
energjisë elektrike për përdorim të largët të energjisë.

Sot gjeneratorët me energji të erës veprojnë në çdo varg madhësie ndërmjet impianteve të
8

vegjël për karikimin e baterive në rezidencat e izoluara, deri në fermat e erës në det me
madhësi afër gigavat që sigurojnë energji elektrike në rrjetet elektrike kombëtare.
Deri në vitin 2014, mbi 240,000 turbina me erë me madhësi komerciale po operonin në botë,
duke prodhuar 4% të energjisë elektrike në botë. (Wind Power Monthly, 2016).

Figura 1. Turbina e parë në botë me kapacitet prej 1 MW (Wind Energy Systems, 2016)
Rrjedha e ajrit mund të përdoret për të drejtuar turbina me erë. Turbinat e erës moderne në
shkallë të shërbimeve variojnë nga rreth 600 kW në 9 MW të energjisë nominale.

Fuqia e disponueshme nga era është një funksion i kubit të shpejtësisë së erës, kështu që me
rritjen e shpejtësisë së erës, prodhimi i energjisë rritet deri në prodhimin maksimal për
turbinën e veçantë. Zonat ku erërat janë më të forta dhe më konstante, siç janë vendet në det
të hapur dhe ato me lartësi të lartë, janë vendet e preferuara për fermat me erë. Në mënyrë
tipike, orët me ngarkesë të plotë të turbinave me erë ndryshojnë ndërmjet 16 dhe 57 përqind
në vit, por mund të jenë më të larta në vendet veçanërisht të favorshme në det të hapur.

Energjia elektrike e gjeneruar nga era plotësoi gati 4% të kërkesës globale për energji
elektrike në 2015, me gati 63 GW të kapacitetit të ri të energjisë së erës të instaluar. Energjia
9

e erës ishte burimi kryesor i kapacitetit të ri në Evropë, SHBA dhe Kanada, dhe i dyti më i
madh në Kinë. Në Danimarkë, energjia e erës plotësoi më shumë se 40% të kërkesës së saj
për energji elektrike ndërsa Irlanda, Portugalia dhe Spanja plotësuan secila gati 20%.

Sa i përket shtetit të Kosovës sektori i energjisë është në gjendje kritike. Sistemet ekzistuese
të prodhimit dhe të furnizimit me energji elektrike kanë pësuar nga mungesa shumëvjeçare e
investimeve dhe ato nuk mund të përmbushin kërkesat e tanishme ose ato që priten në të
ardhmen. Nuk ka kapacitete rezervë dhe ka reduktime të shpeshta të energjisë në periudhat
kur kërkesa është më e madhe dhe kur shkaktohen prishje të papritura teknike në sistem.
Qeveria detyrohet të ndajë fonde për të mbuluar shpenzimet për importimin e energjisë
elektrike në përpjekje që të përmbushen kërkesat gjatë muajve të dimrit.

Gjendja e tanishme është veçanërisht e çuditshme duke marrë parasysh faktin se Kosova dikur
ka qenë eksportuese e energjisë elektrike. Kosova mund të mos ketë resurse të naftës ose gazit
natyror, por ajo ka rezerva të mëdha të linjitit - një lloj i thëngjillit që përdoret kryesisht për
prodhimin e energjisë elektrike. Prandaj, ekziston potenciali që ajo sërish të eksportojë
energji, por mungojnë kapacitetet për një gjë të tillë.

Në tetë vitet e fundit institucionet e Kosovës dhe bashkësia ndërkombëtare kanë qenë të
përqendruara vetëm në mbështetjen e prodhimit. Në anën tjetër shpirtbutësia e treguar në
lidhje me pagesën e faturave në ditët e para të rindërtimit të pas konfliktit të armatosur, ka
shkaktuar probleme për pagesën e faturave dhe për zbatimin e sundimit të ligjit. Në këtë
aspekt, ka pasur edhe një mungesë të investimit për zgjidhjen e çështjes së mospagesës:
iniciativa e instalimit të orëve të rrymës me parapagim edhe pse u diskutua me qytetarët, ajo
kurrë nuk u realizua dhe as që është paraparë ndonjë plan për zbatimin e saj. Hartuesit e
politikave janë nën trysni të vazhdueshme për të zgjidhur këto probleme.

Prandaj, politika e tanishme energjetike në Kosovë përqendrohet kryesisht në përcaktimin e
metodave dhe strategjive për përmirësimin e cilësisë, qëndrueshmërisë dhe shtrirjes së
furnizimit me energji elektrike. Kapacitetet e kufizuara kanë një varg pasojash negative.
(Wind Power Monthly, 2016).
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2.1.1 Turbinat e erës
Turbinat e erës e konvertojnë energjinë kinetike të erës në energji elektrike. Turbinat e erës
vijnë në madhësi dhe forma të ndryshme, varet prej kapacitetit të gjenerimit të energjisë dhe
dizajnit të rotorit të vendosur. Turbinat e erës në madhësi të vogla që gjenerojnë energji më
pak se 10 kW përdoren për rezidencë dhe nevoja shtëpiake. Turbinat e mëdha kanë vlerësime
të larta të energjisë duke filluar prej 100 kW deri në mbi 5 MW-të mjaftueshme për të
furnizuar 10 deri në 500 shtëpi.

Turbinat moderne janë të klasifikuara
në dy konfigurime: turbina të erës me
aks horizontal (HAWTs) dhe aks
vertikal (VAWTs), varet prej principit
të operimit të rotorit. Pavarësisht prej
klasifikimit të tyre, një turbinë e erës e
konverton energjinë kinetike të erës në
fuqi mekanike që e rrotullon një
gjenerator me induksion të rrymës
alternative (AC) për

të prodhuar

energji elektrike.

Turbinat me aks horizontal me dy ose

Figura 1. Pjesët përbërëse të turbinës me erë (Wind
tri flatra janë më të zakonshmet. Era Energy Systems, 2016)
kur fryn mbi flatrat e turbinës i bën
flatrat që të ngrihen lart dhe të rrotullohen në shpejtësi të vogla. Forma konike e flatrave të
turbinës zgjedhet për arsye që të arrihet maksimumi i energjisë kinetike nga era. Performanca
optimale e turbinës së erës është e varur nga këndi i flatrave dhe lartësia e instalimit të
turbinës në kullë.

Pjeset kryesore ne nje turbine me erë janë: rotori, skeleti kryesor, sistemi i drejtimit te shasisë
se turbines, trupi i turbines dhe kulla.
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Vetë rotori është i përbërë nga shasia e kokes se turbines, fletet dhe siperfaqet e kontrollit
aerodinamik.
Sistemi i drejtimit te shasisë kryesore mund te jetë i motorrizuar ose i lirë duke u varur nga
turbina ku është instaluar.
Trupi i turbines është i përbërë nga gjeneratori, kutia e shpejtesisë, frenat dhe boshtet dhe
paisjet lidhese shtesë qe i mbajn te gjitha keto bashkë. Trupi i turbines është i përbërë
nga:gjeneratori, kutia e shpejtesisë frenat, boshtet dhe paisjet lidhese shtesë qe i mbajn te
gjitha keto bashkë.
Shtëpiza: Në një shtëpizë ndodhen komponentët teknike për shndërrimin e energjisë
rrotulluese në energji elektrike.
Kulla: Me rritjen e lartësisë së kullës, rritet në të shumtën e rasteve edhe shpejtësia e erës në
lartësinë e bucelës. Kulla zakonisht prodhohet nga çeliku. Varësisht nga tipi i pajisjes ofrohen
edhe kulla hibride nga betoni dhe çeliku.
Helika: Helika absorbon energjinë kinetike të erës dhe e shndërron atë në energji të rotacionit.
Helikat në ditët e sotme prodhohen zakonisht më së shumti nga fijet e qelqit ose materialet e
përbëra nga fijet e karbonit.
Bucela: Bucela i lidh helikat. Përndryshe ne bucelë ndodhet mekanizmi për rregullimin e
këndit të helikave.
Boshti i rotorit: Boshti i rotorit lidh bucelën me reduktorin. Ajo energjinë e rotacionit e
transmeton në reduktor.
Frerët e rotorit: Frerët e rotorit e frenojnë rotorin në rast të shkyçjes së shpejtë.
Reduktori: Reduktori transmeton energjinë rrotulluese të boshtit me rrotullime të ngadalshme
(Boshti primar) në një bosht me rrotullime më të shpejta (Boshti sekondar). Kështu
gjeneratori mund të operoj në mënyrë optimale.
Gjeneratori: Gjeneratori e shndërron energjinë e rotacionit të boshtit sekondar në energji
elektrike. - Grupi i transformatorëve Grupi i transformatorëve e shndërron tensionin e ulët
fillestar të gjeneratorit (600-700V) në një tension më të lartë të mesëm prej 15-30 kV. Ky
tension është i përshtatshëm për transportimin e energjisë në distanca të shkurta dhe mesatare.
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Këtu bëhet gjithashtu edhe përshtatja e frekuencës fillestare të Gjeneratorit në frekuencën e
rrjetit lokal (50 Hz). –Anemometri: Anemometeri mat shpejtësitë e erës në punë. Pasi që
matja e shpejtësisë së erës bëhet mbrapa rotorit, shpejtësia e matur nuk i përgjigjet shpejtësisë
faktike të erës para Gjeneratorit të erës.

Shumica e flatrave të turbinave ndryshojnë në gjatësi prej 15m deri në 45m dhe lartësia e
kullës ndryshon nga 30m deri në 100m, varësisht nga vrazhdësia e sipërfaqes tokësore,
shpërndarja vertikale e shpejtësisë së erës, karakteristikat e terrenit lokal, numri i turbinave në
fermën e erës dhe kërkesat e gjenerimit të energjisë elektrike. Kostoja e instalimit të turbinës
së erës varet nga përzgjedhja e vendit, lartësia e kullave dhe vlerësimi i fuqisë së prodhimit.
Një turbinë tipike 1.5-MW General Electric kushton rreth 2 milion euro duke përfshirë pjesë,
instalimin dhe përzgjedhjen e vendeve. Kjo kosto do të jetë shumë më e lartë për turbinat me
erë me vlerësime më të larta të prodhimit. (Wind Power Monthly, 2016)

Figura 2. Modele me numër të ndryshëm të flatërave (Wind Energy Systems, 2016)
2.1.2 Evoluimi i turbinave me erë
Kapaciteti instalues për një turbinë të vetme gjatë tri dekadave të fundit ka evoluar në mënyrë
rapide, e përcjellë edhe me evoluim të madhësisë dhe lartësisë së tyre.Kjo më së miri mund të

13

vërehet në ilustrimin në figurën 6.

Figura 3. Evoluimi i kapacitetit dhe madhësisë së turbinave me erë ndër vite (Evolution,
2021)
Në dekadën e fundit një zhvillim i jashtëzakonshëm i kapaciteteve energjetike nga era është
fokusuar në instalimet e numrit të madh të turbinave në zonat detare me thellësi të cekët, ku
potencialet e energjisë së erës janë te mëdha. Ky trend zhvillimor nuk ka të ndalur, kapacitete
jashtëzakonisht të mëdha janë instaluar anë e këndë botës.

Parku aktualisht më i madh energjetik nga era, i ndërtuar në det të hapur me kapacitet 367
MW (102 turbina) është i lokalizuar në detin Irlandez të quajtur “Cumbria”, ndërsa aktualisht
parku më i madh energjetik nga era i ndërtuar në teren tokësor është parku me kapacitet
instalues 781.5 MW i quajtur “ Rescoe Wind Farm” i ndërtuar ne Amerikë.
Në mbarë botën kapaciteti i turbinave të instaluara më erë është ngritur nga 5 GW ne vitin
1995 në rreth 318 GW ne fund te vitit 2013; një rritje e jashtëzakonshme trendi i së cilës nuk
ka të ndalur. (Evolution, 2021).

2.2 Efiqienca e turbinave

Efiçienca e turbinave varet nga shpejtësia e erës dhe grupet turbulencave të erës. Fillimisht
turbina e nisë punën e saj në shpejtësinë 3 m/s dhe energjia që prodhohet në këtë shpejtësi
është:
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o

48 kË nëse ka turbulenca mesatare

o

37 kË nëse ka turbulenca të ulëta

o

79 kË nëse ka turbulenca të larta

Rendimenti mesatar i turbinës për këtë shpejtësi të erës është rreth 20%.
Rendimentin më të lartë turbine e arritë në shpëjtësinë 5.5 metra për sekondë ku koeficienti i
rendimentit shkon në 45% dhe energjia e gjeneruar është:
o 673 kË nëse ka turbulenca mesatare
o 653 kË nëse ka turbulence të ulëta
o 729 kË nëse ka turbulence të larta
Këtë rendiment prej 45% turbine e mban deri në shpejtësinë 8.0 m/s ku prodhimi në këtë
shpejtësi është:
o

2067 kË nëse ka turbulenca mesatare

o

2050 kË nëse ka turbulence të ulëta

o

2109 kË nëse ka turbulence të larta

Turbina prodhimin maksimal e arrinë në shpejtësinë 13 m/s ku prodhimi është 3630 kË për
qfarëdo turbulence. Në këtë shpëjtësi effiçienca është 18%.
Ky prodhim prej 3630 kË vazhdon të mbahet deri në 25 m/s ku në këtë shpejtësi rendimenti
bie në 3%.
Turbina do të ndalojë punën e saj:
o 600 sekonda pas operimit në 25 m/s
o 30 sekonda pas operimin në 30 m/s
o 3 sekonda pas operimit në 34 m/s
Pasi turbina ndalet, ajo rifillon operimin 4 minuta pasi që shpejtësia të jetë 22 m/s apo më e
ulët. (Wind Energy Systems, 2016)
2.3 Avantazhet dhe Disavantashet e Turbinave me Erë

2.3.1 Avantazhet e Turbinave me Erë

Përparësitë e energjisë së erës janë më të dukshme sesa disavantazhet. Përparësitë kryesore
përfshijnë një burim të pakufizuar, të lirë, të rinovueshëm (vetë era), vlerën ekonomike,
koston e mirëmbajtjes dhe vendosjen e objekteve të përfitimit së erës. E para dhe më e
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rëndësishmja, era është një burim i pakufizuar, falas, i rinovueshëm. Era është një dukuri e
natyrshme dhe korrja e energjisë kinetike të erës nuk ndikon në rrymat ose ciklet e erës në
asnjë mënyrë. Tjetra, përfitimi e energjisë së erës është një mënyrë e pastër, jo ndotëse për të
gjeneruar energji elektrike. Ndryshe nga llojet e tjera të termocentraleve, ai nuk lëshon ndotës
të ajrit ose gazra serë. Turbinat e erës gjenerojnë në mënyrë të padëmshme energji elektrike
nga era që kalon aty. Energjia e erës është shumë më miqësore se sa djegia e lëndëve djegëse
fosile për energjinë elektrike. Aktualisht, Shtetet e Bashkuara, së bashku me vendet e tjera,
mbeten të varura nga lëndët djegëse fosile të importuara nga kombe të paqëndrueshme dhe jo
të besueshme.

Një avantazh tjetër i energjisë së erës është mundësia për të vendosur turbina kudo që është e
nevojshme. Pas kryerjes së hulumtimit dhe gjetjes së zonave që kanë erë të përshtatshme,
ekspertët mund të vendosin turbinat në zonat e dëshiruara. Këto zona janë zakonisht të
pabanuara (për shembull, turbina me erë në det të hapur). Në fakt, erërat në det kanë tendencë
të fryjnë më fort dhe në mënyrë më të njëtrajtshme sesa në tokë, duke siguruar potencialin për
rritjen e gjenerimit të energjisë elektrike dhe funksionimin e duhur, më të qëndrueshëm sesa
sistemet e energjisë me erë me bazë në tokë.

2.3.2 Disavantashet e Turbinave me Erë

Dy disavantazhet kryesore të energjisë së erës përfshijnë koston fillestare dhe papjekurinë e
teknologjisë. Së pari, ndërtimi i turbinave dhe pajisjeve të erës është jashtëzakonisht i
shtrenjtë. Disavantazhi i dytë është papjekuria e teknologjisë. Kostoja e lartë e energjisë,
pjesërisht, mund të adresohet drejtpërdrejt me inovacione teknologjike që rrisin
besueshmërinë dhe prodhimin e energjisë dhe ulin shpenzimet kapitale të sistemit. Energjia e
erës në det të hapur prodhon më shumë energji sesa energjia e erës në tokë, por kushton
shumë më tepër për tu vendosur. Kostot kryesore të turbinave me erë përfshijnë ndërtimin dhe
mirëmbajtjen. Teknologjia e re është e nevojshme për të ulur kostot, për të rritur
besueshmërinë dhe prodhimin e energjisë, për të zgjidhur çështjet rajonale të vendosjes, për të
zgjeruar zonën e burimeve, për të zhvilluar infrastrukturën dhe pajisjet e prodhimit dhe për të
zbutur ndikimet e njohura mjedisore. Prandaj, mund të argumentohet se implementimi i
16

energjisë së erës duhet të vonohet derisa të bëhen përparimet teknologjike. (Wind Energy
Systems, 2016).

2.4 Burimi i erës

Era paraqet rrymim të ajrit në atmosferën e tokës e cila përmban ne vete gazra të shumtë.
Rrotullimi i tokës, nxehja jo uniforme e atmosferës si dhe format e parregullta të sipërfaqes së
tokës, janë faktorët kryesor të cilët krijojnë erën.-Rrezatimi i theksuar në ekuator paraqet
burim për kompensimin e rrymimeve të masave ajrore në mes të ekuatorit dhe poleve. Në
atmosferë ekzistojnë zona hapësinore në të cilat presioni i ajrit përkohësisht mund të jetë më i
lartë apo më i ulët se presioni mesatar.

Kjo diferencë në shtypjen atmosferike të masave ajrore shkakton rrymimin e tyre nga zonat
hapësinore me shtypje më të lartë kah ato me shtypje më të ulët. Këto zona hapësinore
zakonisht janë zona të gjëra më qindra kilometra në diametër. Burimet e erës pjesërisht janë të
mëdha në zonat bregdetare pasi që era mund të lëvizë pa u penguar mbi sipërfaqen e lëmuar të
detit. Për më shumë ndryshimi i temperaturës në mes të ujit të detit dhe tokës shkakton
rrymime lokale kompensuese.

Figura 5. Ndryshimi temperaturave dhe krijimi i erës (Conversion System, 2016)
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Era është një burim i ndërprerë i energjisë, i cili nuk mund të dërgohet sipas kërkesës. Në
nivel lokal, ai jep fuqi të ndryshueshme, e cila është konsistente nga viti në vit, por ndryshon
shumë gjatë shkallëve më të shkurtra kohore. Prandaj, duhet të përdoret së bashku me burime
të tjera të energjisë për të dhënë një furnizim të besueshëm. Teknikat e menaxhimit të
energjisë si p.sh. të kesh burime të disponueshme të energjisë (shpesh termocentral me gaz
ose energji hidroelektrike), kapacitet të tepërt, turbina të shpërndara gjeografike, eksport dhe
import të energjisë në zonat fqinje, ruajtja e rrjetit, zvogëlimi i kërkesës kur prodhimi i erës
është i ulët energjia e tepërt e rastit e tepërt, përdoret për të kapërcyer këto probleme. Ndërsa
përqindja e energjisë së erës në një rajon rritet, rrjeti mund të ketë nevojë të azhurnohet.
Parashikimi i motit lejon që rrjeti i energjisë elektrike të përgatitet për ndryshimet e
parashikueshme të prodhimit që ndodhin. (Conversion System, 2016).

2.4.1 Analiza e të dhënave të erës
Analiza statistikore mund të shfrytëzohet për përcaktimin e potencialit të erës për lokacionin e
dhënë dhe për të vlerësuar energjinë të cilën mund të prodhojnë turbinat me erë të instaluara
atje. Nëse te dhënat e matura të erës në formatin serik/kohor ekzistojnë për një lokacion të
dhënë në lartësi të caktuar, atëherë është e nevojshme që këto te dhëna të përpunohen ne
aspektin e probabilitetit të shpërndarjes dhe teknikave statistikore.
Analiza e duhur statistikore është pothuajse vendimtare për instalimin apo mos instalimin e
turbinave me erë në një lokacion të caktuar.

Figura 4. Një shembull i vendosjes së turbinave në lartësi dhe pozitë korrekte (Hindawi,
2021)
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Një ndër kushtet kryesore që sot bankat komerciale iu përcaktojnë investitorëve te turbinave
me erë, janë matjet e parametrave kryesor të erës për se paku një vit me rezolucion nga 15
minuta, deri ne një orë. Zakonisht investitorët, investimet ne turbina me erë i kryejnë përmes
kredive afatgjata, andaj bankat dëshirojnë që të jenë të sigurta që kredia e dhënë duhet te
kthehet nga investitori. Kjo arrihet vetëm nëse energjia vjetore e parashikuar qe turbinat me
erë duhet të prodhojnë, në të vërtetë të realizohet.

Matja e shpejtësisë së erës është shumë e rëndësishme për dizajnuar drejt fuqinë e turbinës, si
dhe potencialin e energjisë elektrike që mund të gjenerohet.Informacioni me i saktë në lidhje
me shpejtësinë e erës është i rëndësishëm në përcaktimin e vendeve për instalim të
turbinave.Duhet te merren parasyshë faktorët qe ndikojnë në shpërndarjen e ajrit ndotës.
Shpejtësitë të erës konsiderohen të matura me një shumëllojshmëri të gjerë të mënyrave,
duke filluar me mënyrat të thjeshta, deri te ato më të sofistikuara elektronike.
Ndryshueshmëria e erës i bën te vështira matjet të sakta, kemi te bëjmë me investimet të larta.
. (Hindawi, 2021)
2.5 Shpejtësia e erës

Ekzistojnë dy mënyra për të matur shpejtësinë e erës:

Matja e shpejtësisë mesatare të erës nëpërmjet një numër të kufizuar të leximeve, ose marrja e
të dhënat nga një hartë statistikore e erës që përdor të dhënat e erës nga vendet e afërta, si dhe
informacionin mbi terrenin dhe erërat mbizotëruese për të vlerësuar shpejtësinë mesatare.
Matja e vazhdueshme e shpejtësisë së erës në një lokacion të caktuar apo me shumë pika
matëse gjatë gjithë vitit (apo më shumë vite). Caktimi në orë për 8760 (orë/vit) të shprehur në
shpejtësinë mesatare për orë.
Mënyra e dytë, kërkon më shumë kohë për të regjistruar dhe ka kosto më të madhe, por
mundëson të parashikohet më saktësi funksionimin e turbinës.
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Figura 5. Rendimenti i një turbine të vendosur në qytetin e Besainës (Instituti
Hidrometeorologjik i Kosovës, 2017)
Erërat nga lindja dhe perëndimi nuk janë të shpeshta dhe gjithashtu kanë fuqi më të ulët te
shpejtësitë mesatare se sa erërat nga veriu dhe nga jugu.
Në kalimin e pozitave malore, era mbizotëruese orientohen si pasoje e karakteristikave
relievore.
Është e mundshme dhe më ekonomike që turbinat për disa vende të jenë te fiksuara një
drejtimëshe në mënyrë që ajo te mos ketë nevojë të kthehet në drejtimin e erës.
Nëse nuk ka ndonjë ulje te ndjeshme në prodhimi i energjisë duke eliminuar ndryshimin e
orientimit te turbinës, atëherë qëndrueshmëria ekonomike e kësaj turbine të erës konsiderohet
e përmirësuar (duhen te dhëna të mira për drejtimin e erës para se te behet një zgjedhje e
tillë).
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Figura 6. Të dhëna nga analizimi i shpejtësisë së erës në rajonin e Dragashit (Instituti
Hidrometeorologjik i Kosovës, 2017)

Për planifikimin e projekteve terheqese per energjinë e erës, është e nevojshme te kemi
njohuri te besueshme per kushtet mbizoteruese te erës ne zonen ne fjalë. Per shkak te arsyeve
te perkohshme dhe financiare, periudhat afatgjata te matura shpesh nuk merren parasysh. Si
nje zevendesues, metodat matematikore mund te perdoren per te parashikuar shpejtesitë e erës
ne çdo vendndodhje.Te dhenat e llogaritura per kushtet e erës dhe prodhimin e energjisë
mund te sherbejnë si bazë per llogaritjet ekonomike. Per me teper, simulimet e kushteve te
erës mund te perdoren per te lidhur matjet e erës ne nje vendndodhje te caktuar.

2.5.1 Shpërndarja e Rayleigh-it
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Kjo shpërndarje paraqet rastin e thjeshtë te prezantimit te burimeve te erës pasi që kërkon
njohjen vetëm të shpejtësisë mesatare të erës 𝑣𝑚𝑒𝑠.
Funksioni i densitetit të probabilitetit dhe funksioni kumulativ i shpërndarjes janë te dhëna

nga shprehjet:

Kjo shprehje , paraqet funksionin e densitetit te probabilitetit te Rayleigh-it për shpejtësi
mesatare te ndryshme.
Siç është paraqitur në shprehje , shpejtësitë mesatare te erës me vlera te larta jep probabilitet
me të lartë për shpejtësi të mëdha të erës.

Figura 7. Shembulli i funksionit të densitetit te probabilitetit te Rayleigh-it (R Nave, 2015)

Shpejtësia mesatare vmes paraqet parametër të rëndësishëm ne vlerësimin e potencialeve te
erës në lokacion te caktuar ne rastet kur rezolucioni i matjeve nuk është i mjaftueshëm.
Mirëpo në raste të caktuara shpejtësia mesatare jep indikacione te pjesshme të potencialit
energjetik te lokacionit pasi që shpërndarja e shpejtësisë së erës për vit te caktuar mund të jetë
me variacione, respektivisht me periudha me erëra të vazhdueshme, me erë të dobët apo me
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periudha me erë të fortë. Me këtë rast shpejtësia mesatare nuk reflekton saktë potencialin e
erës për atë lokacion ku janë kryer matjet. (R Nave, 2015)
2.6 Hartat e erës

Sot në shumë vende të botës ne bazë të dhënave te matura historike, modeleve kompjuterike,
matjeve satelitore, janë krijuar të ashtuquajturat hartat e erës të cilat prezantojnë shpejtësinë
mesatare vjetore duke i bërë të dallueshme në bazë të gradientit të ngjyrave.
Përpunimi i hartës së erës realizohet në dy mënyra:
•

Me matje të shpejtësisë së erës në pika të shumta matëse, zakonisht te vendosura në
lartësinë 10 -50 m nga toka, apo ne lartësinë e boshtit rrotullues te turbinës.

•

Përmes modeleve numerike kompjuterike klimatike duke shfrytëzuar te dhënat
historike te matjeve te erës dhe parametrave tjerë klimaterik si temperatura, lagështia
etj.

Në figurën 6 është paraqitur harta e erës për një pjesë të konsiderueshme të Europës e cila
prezanton shpejtësinë mesatare vjetore të erës, ndërsa në figurën 7 mund të shihet harta e erës
e detajuar e cila mbulon territorin e Republikës së Kosovës.

Figura 8. Harta e erës ( gradienti i shpejtësisë mesatare vjetore m/s) për Europë (Sunharness,
2018)
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Nga figura mund të shihen potencialet e konsiderueshme në vendet si:
•

Britania e Madhe,

•

Norvegjia,

•

Gjermania,

•

Spanja,

•

Franca, e sidomos në brigjet detare të tyre.

Rajoni i Europës Jug-lindore konsiderohet me potenciale të moderuara të erës.

Figura 9 Harta e erës (gradienti i shpejtësisë mesatare vjetore m/s) për Kosovë (Sunharness,
2018)
Nëse analizojmë hartën e detajuar te erës në figurën 10, ku paraqitet vendi ynë, mund të
vërejmë që potencialet e erës ekzistojnë në zonat kodrinore me lartësi të lartë bregdetare, apo
afër tyre. Mund të konsiderohet që diku rreth 35% e territorit të Kosovës ka potencial teorik
për shfrytëzimin e energjisë së erës për prodhim të energjisë elektrike, ndërsa 65% e territorit
konsiderohet me potencial të pamjaftueshëm (jo rentabil në shfrytëzim).
Lokacionet tjera si Qyqavica dhe Krajkova janë vetëm lokacione ku investitor privat kanë
parë potencial te mundshëm për ndërtim te centraleve me turbina te erës. (Sunharness, 2018)
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Figura 10. Harta e erës dhe lokacionet e propozuara për Centralet me Erë në Kosovë (Instituti
Hidrometeorologjik i Kosovës, 2017)
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Kjo temë si qellim ka analizimin e potencialit te prodhimit te energjisë së riperterishme
përmes energjisë së erës dhe si shembull per analizim eshte marrur rajoni I Kosovës. Europa
Juglindore dhe në këtë rast edhe Kosova, përmes themelimit të Komunitetit të Energjisë
obligohet të përmbushë direktivat evropiane, gjë që i ballafaqon pjesëmarrësit e tregut me
sfida të mëdha. Tema si siguria e furnizimit me energji, zgjërimi i rrjetit, kursimi i energjisë,
investimet dhe zhvillimi i projekteve në prodhimin e energjisë konvencionale dhe energjive të
ripërtëritshme, si dhe zbatimi i obligimeve të liberalizimit janë vetëm një pjesë e problemeve
aktuale në Kosovë. Ndër direktivat të cilat duhet përmbushur Kosova si nënshkruese e
traktatit është Direktiva 2004/EG, 2006/32/EG dhe direktiva e fundit 2012/27/EU.

Objektivat mbizotëruese të këtyre direktivave është përmbushja e cakut 20/20/20 që do të
thotë:

- 20% e konsumit total energji e ripërtriteshme
- 20% efiqiencë
- 20% zvogëlim i ndotjës së ambientit/gazrat CO2.

Përmes shfrytëzimit të drejtë të burimeve të ripërtritshme të energjive dhe mbrojtjës së tyre
mund të arrihen këto qëllime:

- zhvillimi ekonomik
- mbrojtja e ambientit
- krijimi i vendeve të reja pune
- decentralizimi i prodhimit të energjisë
- nxitja e konkurrencës në treg
- përshpejtimi i zhvillimit të inovacioneve

Pra ne fund te kësaj teme do të kuptohet potenciali që ka Kosova për gjenerim të energjisë
përmes parqeve me turbina te erës.
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4. METODOLOGJIA
Gjatë kësaj teme është përdorur metoda hulumtuese në disa vende të rajonit të Kosovës ku
janë zhvilluar disa projekte me turbina të erës dhe rezultatet se sa kanë prodhuar energji këto
turbina janë vendosur në tabelat në vijim.
Reduktimi i emetimeve të gazeve serë dhe dekarbonizimi i sektorit të energjisë përmes
shfrytëzimit të teknologjive të rinovueshme të disponueshme janë çështje sfiduese për të cilat
Kosova është e detyruar ti trajtojë tani, në mënyrë që të luftojë ndotjen e lartë të shkaktuar
nga një sistem i energjisë me bazë qymyri. Gati 91.43% e kapaciteteve të instaluara për
prodhimin e energjisë elektrike në Kosovë bazohen në termocentrale me qymyr.Qëllimi i këtij
punimi është të tregojë potencialin për shfrytëzim të ripërtëritshëm, duke përdorur matjet e të
dhënave të erës.
Në mënyrë që të jetë në gjendje të përshkruhet potenciali i Kosovës në lidhje me zgjerimin e
burimeve të ripërtëritshme të energjisë (veçanërisht energjia e erës), përveç kushteve
gjeografike, të gjitha projektet e ndërlidhura me gjenerimin e energjisë së erës, u rishikuan.
Gur themeli mbeten kërkesat e detyrueshme të paketës së 3-të të BE-së për tregun e unik. Më
në fund, pasi të meren parasysh të gjitha hulumtimet efektive, konkluzionet pozitive të
mundshme mbiefektet e ekonomisë do të paraqiten së bashku me rekomandimet praktike.

Studimi në veçanti fokusohet në :
• Përfaqësimin i studimeve dhe projekteve të shkruara më parë për prodhimin e energjisë
së erës në Kosovë.
Studimet e kryera tashmë janë analizuar dhe rezultatet janë të përfshira në studim. Për më
tepër, projekte të mëtejshme, të cilat përfshijnë çdo qasje ndaj temës së energjisë së erës, u
morën në konsideratë.
• Konsiderimin e mundësive te krijimit të vendeve të reja të punës përmes përdorimit të
potencialit energjetik te erës.
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5. REZULTATET
5.1 Analiza dhe vlerësimi I potencialit të erës në Kosovë

Studimet tregojnë se Republika e Kosovës ka një potencial relativisht të mirë për prodhimin e
energjisë elektrike nga era, ku kapaciteti gjenerues është disa herë më i lartë se i lejuar.
Tarifa e miratuar nga ZRRE-ja ka mbetur e njëjtë si tetë vjet më parë (85 EUR / MWh) .
Aktualisht, kuotat e aprovuara nga ZRRE-ja prej kapacitetit 150 MW u është dhënë
autorizimi përfundimtar dhe janë në fazën e pritjes një tjetër kapaciteti 235 MW. Prandaj, siç
mund ta shihni, prodhimi i energjisë
elektrike nga era për investitorët
është duke u parë si një mundësi e
mirë për të bërë biznes.

Kosova nuk kishte një atlas të erës
që nga viti i kaluar, i cili mund të
ketë ndihmuar në zbatimin dhe
instalimin e gjeneratorëve të erës,
por për vitin 2018, Banka Botërore
ka siguruar atlaset e erës për secilin
vendi globalisht dhe Kosova ,siç
jepet në Figurën 1. Për identifikimin
Figura 11. Potenciali i energjisë së erës për 1 m2 të
siperfaqes se turbinës të instaluar në 100m lartësi mbi e vendndodhjeve të zonës së
nivelin e tokës në lokacione të ndryshme të zonës së impiantit që mund të kenë potencial
Kosovës (Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, 2017)
më të lartë për prodhimin e
energjisë nga era, një atlas u nxor nga ‘Atlaset e eres per Kosove duke përdorur një mjet GIS
në një format të imazheve raster. Kur krahason potenciali i komunës, zbuloi se Peja,
Dragashi,Prizreni, Gjakova, Istogu, Podujeva, Shterpca dhe Kaçaniku ka potencial më të lartë
për shfrytëzimin e termocentraleve në krahasim me komunat e tjera.
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Tabela e mëposhtëme paraqet të dhënat themelore për Kosovën. Këto të dhëna japin një
statistike në kushtet tipike të mjedisit si klima, vendndodhja, zona,popullsia dhe prodhimi
vendas
Tabela 1 . Të dhëna bazike-Kosovë (Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, 2017)
Klima

E ndikuar nga grumbujt ajrorë kontinentale,
Kosova rezulton të përballen me dimra me
borë të madhe, pastaj të nxehtë dhe vera të
thata
dhe
gjithashtu
periudha
kalimtare.Ndikimi mesdhetar dhe alpin
krijojnë larmia rajonale dhe periudha
maksimale reshjet e shiut janë nga tetori deri
në dhjetor.

Pozita

Europa juglindore

Siperfaqja

10,887 km2

Nr.popullsisë

1.836.529 banore

GDB

Total: $ 13,020,000,000

Evroenergie analizoi në këtë studim projektet e kryera tashmë të energjisë së erës dhe paraqet
rezultatet përkatëse. Do të paraqitet potenciali i Kosovës për zhvillimin e energjisë së
rinovueshme, veçanërisht të erës. Në këtë drejtim, institucione të ndryshme, që janë aktive në
Kosovë në sektorin e energjisë, u kontaktuan. Ndër ato janë si më poshtë: KEK (Korporata
Energjetike e Kosovës) KOSTT (Operatori i Sistemit të Transmetimit dhe Tregut), MZHE,
(Ministria e Ekonomisë dhe Zhvillimit), MMPH (Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor), ZRRE (Zyra e Rregullatorit të Energjisë) dhe gjithashtu ndërmarrje të ndryshme,
të cilat filluan konkrete projekte për matje, për oferta të mundshme ose kanë të bëjnë me
marrjen e licencave në lidhje me energjinë e erës. Si pjesë e një analize të gjendjes aktuale, të
gjitha botimet u hulumtuan dhe u analizuan intensivisht. Në veçanti, studimi i kompanisë
NEK (NEK UMWELTTECHNIK AG - Raporti Përfundimtar i Vlerësimit të Burimeve të
Erës - Kosova, 2012) ishte fokusi.

Studimi i fizibilitetit për energjinë e erës në Kosovë, i cili përfshin matjet e erës së afërsisht
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10 vendndodhje, shërbyen thjesht për hartimin e një harte rajonale të erës, e cila iu ofrua
investitorëve dhe operatorëve të mundshëm të fermave me erë, vetëm si bazë informacioni.
Për më tepër, kushtet për zhvillimin e parkut me erë ishin në Kosovë vlerësuar. Në maj 2009,
fushata e matjes së erës filloi në 10 vende të ndryshme. Matjet e kryera të erës furnizuan NEK
me të dhëna të mjaftueshme, për të krijoj një kartë të burimeve të erës për Kosovën dhe për të
ndjekur vendet e përshtatshme për projektet e ardhshme për ndërtimin e turbinave me erë.
Rezultatet e këtij studimi janë paraqitur në tabelat më poshtë. Kriteret kryesore të testeve
ishin vendet përkatëse, shpejtësia e erës dhe intervalet e matjeve.

Sipas në një studim të bërë nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) dhe Instituti Hidro-Meteorologjik i Kosovës (IHMK), matjet e shpejtësive të erës janë
bërë në dhjetë vendndodhje të ndryshme dhe lartësi të ndryshme, të cilat janë paraqitur në
Tabelën 2, me qëllim identifikimin e vendndodhjeve te mundshme për instalimin e
gjeneratorëve të rinj të erës. (Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës)

Tabela 3. Matja e vendodhjes së shpejtësisë së erës në zona të ndryshme në Kosovë (Instituti
Hidrometeorologjik i Kosovës, 2017)
Vendi matjes

Lartesia
mbidetare

Shpejtesia
mesatare [m/s]

Lartesia [m]

Matjet nder
vite

Prishtina

573

2.9

2004-2013

Ferizaj

578

3.0

2004-2013

Peja

498

1.4

2004-2013

Lipjan ETEX

733

3.6

33

2009-2010

Gjilan Ebud

592

3.3

34

2009-2010

Theranda BBUD 1667

7.0

38

2009-2010

Theranda SDUL

858

4.4

34

2009-2010

Klina WGJU

578

3.8

44

2009-2010

Abri e Eperme

763

4.6

45

2009-2010
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EABR
Prizren BBZYM

658

3.4

37

2009-2010

Kaçanik SSTA

578

4.1

37

2009-2010

1016

7.1

35

2011-2012

Rahovec
BBZAT

Qëllimi i të dhënave të siguruara nga matje të tilla ishte krijimi i një harte rajonale të erës për
Kosoven, e cila mund të ndihmojë investitorët e mundshëm të investojnë në ndërtimin e
gjeneratorëve të rinj të fermave me erë.Të gjitha matjet e paraqitura të të dhënave të erës janë
bërë për një periudhe njëvjeçare, nga 2009 në 2010.Matjet e shpejtësisë së erës për lokacionet
Prishtinë, Ferizaj dhe Pejë janë marrë nga IHMK dhe rezultatet e tyre janë paraqitur në
Figurën 10.

Figura 12 Shpejtësia mujore e erës në tre zona të ndryshme në Kosovë (Instituti
Hidrometeorologjik i Kosovës, 2017)
Meqenëse matjet e shpejtësive të erës nuk bëhen në të njëjtat nivele lartësie, nuk është e
mundur që te krahasohen të dhëna të tilla për të vizualizuar potencialin e vendeve të
ndryshme për prodhimin e energjisë, sepse shpejtesia e eres ndryshon me lartësinë mbi nivelet
e matura të siperfaqes. Një hartë më e mirë që mund të përdoret për krahasimin e vendeve te
zonës kur merret parasysh potenciali i energjisë së erës është treguar në Figurën 11.
Dendësia e energjisë se gjeneratorëve të erës qe përdor grupe të dhënash të ofruara në
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internet është treguar në Figurën 9. Siç mund të vërehet, malet e Sharrit kanë shpejtësi më të
madhe të erës në krahasim me zonat me lartësi më të ulët. (Instituti Hidrometeorologjik i
Kosovës, 2017)

Figura 13 Shpejtësia mesatare mujore e erës e matur në zona të ndryshme në Kosovë (Instituti
Hidrometeorologjik i Kosovës, 2017)

5.1.2 Projektet aktuale dhe të planifikuara për energjinë e erës

Në vitin 2010, gjeneratorët e parë të erës u vunë në veprim në vendndodhjen e Goleshit
meprodhimi te energjisë prej 1.36 MW, i cili tregohet në Figurën 12 .Ky vend është i njohur
për shpërndarjen e shkëlqyeshme të shpejtësisë së erës, por matje ose hulumtime nuk janë
siguruar deri më tani. Në vitin 2018, ferma e dytë e erës, e quajtur Kitka, ka filluar te
funksionoje. Kapaciteti i instaluar elektrik është 32.42 MW dhe është i vendosur në Rajonin e
Kamenicës.

Nje tjeter park me ere i planifikuar eshtë zgjedhur me një prodhim total prej 30 MW, në
lokacionin Zatriç (Rahovec), pasi që kjo hapesirë pas vëzhgimeve dhe të dhënave një vjeçare
ka treguar potencial të shkëlqyeshëm të shpejtësisë mesatare të erës me 7.14 m / s (Tabela 3).
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Ky projekt është në fazën përfundimtare të autorizimit nga ZRRE-ja.

Po ashtu një tjetër park me erë është planifikuar të instalohet në Budakov afër Prizrenit.
Kapaciteti i përgjithshëm i energjisë së prodhuar nga ky park vlerësohet të jetë 30-40 MW.
Ky park do të ndërtohet midis lartësive prej 1200 dhe 1300 m nivelin e detit. Për më tepër,
projektet Shtime 1 dhe Shtime 2 kanë dorëzuar aplikacione për lidhje me rrjetin e
transmetimit elektrik KOST në vitin 2010. Kapaciteti gjenerues për këtë park është
planifikuar të jetë 127 MW.

Për më tepër, një bashkëpunim midis Kosovës dhe Italisë, në Bajgore dhe Skenderaj,eshte
planifikuar të instalohen parqe te eres me kapacitet prej 50 MW për secilin. Matjet e
shpejtësise se eres te kryera në ato vende kanë treguar një potencial jashtëzakonisht premtues
për shfrytëzimin e erës.Përveç kësaj, në Bajgore, vlerësohet të instalohen shtatë gjeneratorë të
erës, në të cilin, shpejtësia e erës arrin vlerat 9–12 m / s. Sipas projekteve të përpunuara më
sipër, kapaciteti i përgjithshëm i energjisë qe pritet te gjenerohet nga parqet me ere qe eshte e
planifikuar te ndertohen eshte 288.36 MW.

Nga këto projekte të planifikuara, vetëm projekti Kitka është i integruar në rrjetin e
transmetimit të energjisë elektrike. Siç është paraqitur sipër, synimi për prodhimin e energjisë
elektrike nga gjeneratorët e erës ishte vendosur të ishte 150 MW. Me projektet e paraqitura në
Tabelën 2, ky objektiv do të tejkalohet për 95%.
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Figura 14 Projektet e instaluara (majtas) dhe të planifikuara (djathtas) të centraleve të erës në
Kosovë (Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, 2017)

Tabela 4 . Prezantimi i projekteve për prodhimin e energjisë nga era në Kosovë (Instituti
Hidrometeorologjik i Kosovës, 2017)
Numri

PROJEKTET

Kapaciteti I gjenerimit ne
MV

1.

Shtime 1

100 MV

2.

Shtime 2

27 MV

3.

Kitka

30 MV

4.

Golesh

1.36 MV

5.

Nek Zatriq

30 MV

6.

Bajgore

50 MV

7.

Skenderaj

50 MV

Totali

288.36 MV
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Pas shume analizave,studimeve tabela nr.3 paraqet nje permbledhje te projekteve ne Kosovë e
ku shohim se totali I kapacitetit të gjenerimit të energjisë se erës në MV është 288.36 MV.
Kosova me kushtet tipike të mjedisit si klima, vendndodhja, lartesisë mbidetare tregon që ka
mundësi te zhvillimit energjisë së erës. (Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, 2017)
5.1.3 Efektet ekonomike të energjisë se erës në tregun e energjisë dhe punësim
Tregu energjisë
Zhvillimi i një tregu të energjisë dhe në veçanti të energjisë së rinovueshme, luan një çelës
roli në Kosovë dhe mund të çojë në stabilizimin e mëtejshëm të ekonomisë akoma në
zhvillim.Thjesht, një furnizim efikas, modern dhe i qëndrueshëm i energjisë mund të sigurojë
zhvillimin e industrive të reja më shpejt.
Në tetor 2005, Traktati që themelon "Komunitetin e Energjisë së Europës Juglindore "u
nënshkrua nga Komuniteti Evropian dhe nga shumë vende të Europës Juglindore. Tregu i
vetëm i energjisë i BE synon të shtrihet në vendet e Europës Juglindore. Ata u zotuan për të
zbatuar ligjin e zakonshëm të Bashkimit Europian për energjinë, për të zhvilluar një kornizë të
përshtatshme rregullatore dhe për të liberalizoni tregun e energjisë. Aktualisht, Kosova është
gjithashtu e detyruar të zbatojë paketën e tretë të tregut unik të BE-së, e cila, përveç çështjeve
të tjera, përqendrohet po ashtu në:
• Zhvillimin i burimeve të ripërtëritshme të energjisë (d.m.th. energjia e erës dhe diellit),
• Aksesin në treg për të gjithë ofruesit pa diskriminim,
• Zgjerimi i infrastrukturës ndërkufitare,
• Sinkronizimin në mbarë BE te rregullave të tregut dhe standardeve të rrjetit,
• Forcimin e mbrojtjes së konsumatorit,
• Futjen e sistemeve të Matjes së Zgjuar.
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Bazuar në paketën e tretë te tregut unik të BE-së, për të zgjeruar prodhimin e energjise
elektrike nga burimet e ripërtëritshme të energjisë, energjia e erës bëhet gjithnjë e më shumë e
rëndësishme për Kosovën. Si pasojë, ka një rëndësi të veçantë zhvillimi midis aktorëve te
energjisë, zbatimin e direktivave të BE-së dhe kështu të krijojë një kornizë të qëndrueshme
dhe ligjore për investime të mëtejshme në Kosovë. Përveç kësaj, me krijimin e një ambienti të
qëndrueshëm dhe të vazhdueshëm të furnizimit me energji, më tej do te ketë investime
gjithashtu në sektorë të tjerë. Pra,qëllimi i këtij studimi është te shohim potencialin e krijimit
të vendeve të reja të punës dhe gjithashtu rritjen ekonomike të Kosovës.
Pas këtij zgjerimi, në veçanti, sektorët e IT, metalurgjisë dhe energjisë mund të jenë perfitues
në Kosovë dhe gjithashtu mund të bëhen pionierë dhe udhëheqës në rajon. Përmes zhvillimit
të fushave të reja të ekspertizës, fushave të reja për studim dhe gjithashtu hapësirave për
trajnim, Kosova mund të zgjerojë ofertën e saj të shërbimit në IT dhe në sektorin e industries
së energjisë dhe të sigurojnë këto përfitime për vendin e tyre,po ashtu edhe për vendet e tjera
fqinje. (KAS LIB, 2020)

5.1.4 Mundësitë e punësimit përmes potencialit të energjisë së erës në Kosovë
Kjo temë ka treguar që, Kosova ofron potencial të madh për energji të rinovueshme.
Aktualisht, kërkesa për energji e Kosovës prodhohet kryesisht nga thëngjilli dhe uji, ndërsa
nevoja shtesë importohet. Përmes përdorimit të burimeve natyrore si qymyri, uji, dielli dhe
era, ka mundësi për të zhvilluar zinxhirë të rinj me vlerë të shtuara.
Në Kosovë dhe rajon, shumë projekte të reja dhe aktive mbi prodhimin e energjisë së erës
kanë filluar ose janë tashmë në proces. Projektet u iniciuan për shkak të nivelit të lartë
potencialit të energjisë së erës në rajonin e Ballkanit. Në mënyrë që të përshkruajnë teoritë në
përdorimin e potencialit të erës dhe ndikimin i saj në sektorë të ndryshëm të ekonomisë, BE
tregu i energjisë dhe, në veçanti, tregu i energjisë së erës dhe zhvillimi e saj po e
konsiderojnë. Fakti është se megjithëse në Kosovë dhe rajon, ishte vërejtur një potencial i
madh i erës, asnjë turbinë ere ose ferma me erë nuk janë përfshirë ende në prodhimin e
energjisë.
Por ka sektorë kryesorë përgjatë zinxhirit të vlerës së shtuar që mund të përfitojnë nga
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zgjerimi i energjive të rinovueshme. Për të mos u nënvlerësuar është mundësia që thjesht
duke përdorur energjinë e erës, ndërtohet neologjizmi i ri. Por kur një komb vepron si pionier
dhe shtyn zhvillimin e zinxhirëve të rinj të vlerës së shtuar përpara, ata mund të përfitojnë nga
kjo në masë të madhe. Punë të reja krijohen edhe përmes projekteve me kapacitete minimale
te instaluara.

Nëse bëhet analizimi i punësimit në tregun e energjisë së erës, atëherë dy lloje të ndryshme të
punësimi mund krijohen. Punë direkte dhe indirekte të punësimit. Nën punësimin direkt bëjnë
pjesë prodhuesit e turbinave me erë dhe prodhimin e komponentëve. Punë shtesë janë
përfshirë në këtë koncept, si zyrat e planifikimit dhe ofruesit e specializuar të shërbimeve të
tilla si shërbimi, mirëmbajtja dhe operacioni nën punësimin indirekt janë përfshirë punë si
industria, transporti dhe logjistika, shërbimet financiare dhe industria e çelikut. (IEEFA, 2019)

Figura 15. Punësimi direkt dhe indirekt në tregun e energjisë sipas një sondazhi të EWEA
(IEEFA, 2019)
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Në tabelën në vijim shihet rezultati I numrit te punësimit të përhershëm në Kosovë që bazohet
në potencialin e erës , rezultat I cili ka ardhur nga një studim I BMVIT - Ministria Federale e
Inovacionit dhe Teknologjisë së Transportit, 2011.

Tabela 5 . Punësimi i përhershëm në kompanitë operuese në Kosovë (IEEFA, 2019)
Kompanitë operuese
0,17 vende pune bazë per MV
Shteti

MV

Kosovë

288

Vendet e punës

50
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6. DISKUTIME DHE PËRFUNDIME
Pas shumë kërkimeve e analizave erdhëm në përfundim të kësaj teme të diplomës,temë kjo i
cila nxori në pah potencialin e energjisë së erës në regjionin e Kosovës.

Energjia e erës njëra nga energjitë e rinovueshme përmes të cilave synohet që të ndalohet
ngrohja globale dhe të shpëtohet planeti jonë , e fatmirësisht shteti i Kosovës me një potencial
prej 35 përqind të territorit që mund ta shfrytëzojë për prodhim të energjisë së erës nga e cila
Kosova si shtet mund të ketë edhe avantazhe tjera perveq perdorimit të rrymës elektrike për
nevojat e veta, por edhe avantazhe tjera si krijimi i vendeve të reja te punës , shkak ky i cili
popullsia e Kosovës po emigron në shtete tjera andaj investime në parqet me erë janë të
nevojshme.

Krahas këtyre avantazheve, avantazhi tjetër qëndron në prodhimin e rrymës elektrike nga
energjia e erës dhe eksportimi i saj në shtetet fqinje që do të kishte ndikim po ashtu edhe në
ekonominë e vendit.
Shpresojmë që në të ardhmen do të shfrytëzohet hapërsira dhe të krijohen sa më shumë parqe
të erës.
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