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PRODHIMI I 
BIO-DIZELIT

Hyrje

“Përdorimi i vajrave bimore si lëndë 
djegëse, ndoshta në këtë moment duket si 
i parëndësishëm, mirëpo me kohë ato do të 
bëhen shumë të rëndësishme siç janë në këtë 
moment kerozina dhe thëngjilli” 
(Rudolf Dizel, viti 1900).

Si rezultat i përcaktimeve të veta 
strategjike, përparimin e vet Republika 
e Maqedonisë, në mes tjerash, duhet 

ta kërkoj edhe në  zhvillimin e qëndrueshëm 
ekologjikisht të pranueshëm i cili është 
posaçërisht i rëndësishëm për bujqësinë 
dhe energjetikën – degë ekonomike të cilat 
janë të gërshetuara dhe ngushtë të lidhura 
mes vete. Shikuar në nivel botëror, vite me 
radhë kërkohen zgjidhje alternative të cilat 
nuk janë të rrezikshme për mjedisin jetësor, 
respektivisht të cilat nuk janë të lidhura me 
shpenzim të lartë të energjisë. Rrugëdalja, 
mes tjerash, shihet edhe në prodhimin e 
lëndëve bio-djegëse dhe përdorimin e tyre 
në bujqësi, transportin publik dhe më gjerë. 
Cilat janë të dhënat më të rëndësishme 
për fillimin e përdorimit dhe futja në 

përdorim të lëndës djegëse bio-dizel në 
prodhimtari? Lënda e parë djegëse, nga 
vaji bimor (vaji nga kikiriku), për të parën 
herë është prezantuar në ekspozitën 
Botërore në Pariz në vitin 1900, nga ana e 
Rudolf Dizel-it. Në vitin 1973, gjatë krizës 
së parë të naftës, u fillua me hulumtime 
bashkëkohore  për mundësitë të përdorimit 
të vajrave bimore si lëndë djegëse për 
punën e motorëve. Mangësitë të llojit të 
viskozitetit të lartë që ato e posedojnë 
apo mbajnë në vehte (shumë më e lartë 
nga ajo e dizel lëndës djegëse minerale), 
është zgjidhur relativisht shpejt. Në vitin 
1992, në kuadër të politikës së përbashkët 
bujqësore të BE-së (Common Agricultural 
Policy), themelohet programi i „truallit 
të lënë mënjanë” (set-aside-land), në 
të cilat fillohet me kultivimin e rrepës 
vajdhënëse, lulediellit dhe sojës, vaji i së 
cilës është rreptësisht i dedikuar apo i 
caktuar për qëllime industriale, dhe i cili 
kontribuon dhe ndihmon për zhvillimin e 
industrisë për landët djegëse biodizel, në 
15 vitet e fundit. Në vitin 1997, Protokoli 
i Kjotos e promovon strategjinë tejet të 
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rëndësishme në nivel botëror për luftë 
kundër ngrohjes globale, ku në periudhën 
prej vitit 2008 deri në vitin 2012, vendet e 
BE-së duhet ta zvogëlojnë emetimin apo 
lëshimin e gazrave të cilat e shkaktojnë 
efektin e gazrave serrë, për 8%, 
krahasuar me vitin 1990. Në vitin 2003, 
BE-ja e miraton direktivën apo udhëzimin 
2003/30/EC ku qëllimi është që deri në 
fund të vitit 2005, 2% nga e gjithë lënda 
djegëse, e cila përdoret në transport, të 
zëvendësohet me biodizel, ndërsa deri në 
vitin 2010, ajo përqindje të jetë 5,75%. Të 
njejtin vit, me direktivën 2003/96/EG të 
vendeve anëtare të BE-së, u lejohet që ti 
lirojnë bio-energjenset nga akcizat. Kjo i 
përket si bio lëndëve djegëse të pastra, 
ashtu edhe përzierjeve të tyre me ato 
fosile. Në vitin 2004 vendoset standardi i 
dizelit automobilistik Evropian DIN EN 590 
me të cilin mundësohet shtimi i lëndës 
djegëse të biodizelit në dizelin mineral 
deri në 5%,  pa ndonjë shënjim apo 
karakterizim të posaçëm. 
Se bëhet fjalë për një industri që është 
në rritje të jashtëzakonshme, konkretisht 
në vendet e BE-së, flasin edhe të dhënat 
vijuese. Derisa në vitin 1991, janë 
prodhuar 110.000 tonelatë, në vitin 1998 
prodhimtaria arrin 1.336.000 tonelatë, 
në vitin 2003 2.050.000 tonelatë, që në 
vitin 2009 të zmadhohet në 9.046.000 
tonelatë, me Gjermaninë dhe Francën si 
prodhues më të mëdhenj (Tabela 1):

Tabela 1.- Prodhimi i biodizelit në BE në 
vitin 2009

Vendi ‘000 tonelatë
Gjermani 2539
Francë 1959
Spanjë 859
Itali 737
Belgjikë 416
Poloni 332
Holandë 323
Austri 310
Portugali 250
Danimarkë/Suedi 233
Finlandë 220
Çeki 164
Angli 137
Hungari 133
Sllovaki 101
Lituani 98
Greqi 77
Latvi 44
Rumuni 29
Bulgari 25
Estoni 24
Irlandë 17
Qipro 9
Slloveni 9
Maltë 1
Luksemburg 0
Gjithsej 9,046

burimi:  European Biodiesel Board
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Prodhim i bio-dizelit

Në Republikën e Maqedonisë, ekziston 
prodhimi i biodizelit dhe për momentin 
zhvillohet në dy nivele: 1. Si prodhim 
industrial për përdorim komercial, ku 
si landë e parë përdoret vaji nga rrepa 
vajdhënëse (prodhues SH.A. Makpetrol, 
me kapacitet vjetor prej 30.000 tonelatave) 
dhe 2. Prodhim i fituar në kushte shtëpiake 
nga vaji i përdorur i cili konsumohet nga 
restorantet dhe përpunimin e tij në bio 
lëndë djegëse (prodhues organizata 
joqeveritare „Zvezda” nga Kamenica e 
Maqedonisë (Makedonska Kamenica), me 
kapacitet vjetor prej rreth 100 tonelatë. 
Në vitin 2010, është lidhur kontratë 
bashkëvepruese apo kooperative mes 
Shoqatës së grave bujke Agro-vinka nga 
Vinica dhe OJQ „Zvezda“ nga Kamenica e 
Maqedonisë me ç’rast prodhuesit bujqësor 
nga Vinica obligohen që të mbjellin dhe të 
prodhojnë farë nga rrepa vajdhënëse e cila 
do të përdoret dhe shfrytëzohet si lëndë e 
parë për prodhimin e biodizelit, nga ana e 
OJ „Zvezda“ nga K.e Maqedonisë). 
Nga hulumtimet të cilët janë kryer në 
28 vende në botë, për atë se cilat janë 
motivet për prodhimin e lëndës djegëse 
biodizel, si përgjigje më të shpeshta janë 
njoftuar:

 • Përdorimi i burimeve të ripërtëritshme 
të energjisë – 92%

 • Mbrojtja e mjedisit jetësor – 85%
 • Shfrytëzimi i tepricës së prodhimeve 

bujqësore – 80%
 • Interes për shkencë – 68%
 • Arsye politike – 59%
 • Interesa shtetërore – 35%
 • Zvogëlim i papunësisë – 26%
 • Mundësi për zvogëlimin e varësisë 

nga importi i naftës – 23%

ÇKA ËSHTË BI0-DIZELI??

Biodizeli është lëndë djegëse alternative 
e fituar nga kombinimi i vajrave bimore 
(ose yndyra shtazore), alkooli (kryesisht 
metanol dhe etanol) dhe katalizator 
(NaOH ose KOH). Paraqet lëndë djegëse 
për transport e cila është biologjikisht 
e tretshme me mundësi për përdorim 
në dizel-motorët, pavarësisht ose në 
kombinim (në raport të caktuar) me 
dizelin mineral. Si rezultat i përbërjes së 
tij biologjikisht të tretshme, merr rëndësi 
shumë më të në industrinë e naftës, duke 
paraqitur një alternativë të qëndrueshme 
të landëve djegëse të natyrës të pa-
ripërtëritshme. 
Sipas natyrës kimike (nga aspekti kimik), 
biodizeli paraqet ester (i fituar me 
reaksionin ndërmjet acidit dhe alkoolit 
me eliminim të ujit) metilik të acideve 
yndyrore (FAME = Fatty Acids Methyl 
Ester) (acid i ngopur i esterit metilik) dhe 
fitohet nga vajra bimore me mënjanimin 
e glicerinës, në procedurë të quajtur 
transesterifikim (proces i ndërrimit të 
grupës organike “R” të esterit në grupë 
organike “R” të alkoolit) (Burts, 2006). 
Përdorimi i alkoolit dhe i katalizatorit është 
në drejtim të ndarjes së vajit bimor në 
komponentëve të veçanta. Komponenti 
esterik është biodizeli mirë i njohur, ndërsa 
prodhimi dytësor apo i dorës së dytë është 
glicerina e cila përdoret në industrinë 
e sapunëve, losioneve, ose përdoret si 
yndyrë apo graso. Ushqimi (mbeturinat e 
kulturave të drithit) për bagëti gjithashtu 
është prodhim dytësor i cili fitohet gjatë 
procedurës së kullimit të vajit nga farat 
vajdhënëse dhe përdoret me të madhe në 
blegtori, si ushqim për bagëtinë.
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Procedura e transesterifikimit

PËRPARËSITË 
Biodizeli dallohet apo karakterizoet me 
disa përparësi, në drejtim të mbrojtjes 
së mjedisit jetësor, në dallim me dizelin 
mineral. Si lëndë djegëse, nuk është toksik 
dhe lehtë tretet apo zbërthehet. (80 – 85% 
në ujë të pastër në periudhë prej 28 ditëve) 
(Kinwell & Plunkett, 2006). E dyta, paraqet 
ndotës shumë më të vogël se dizeli mineral. 
Sa për krahasim, B20 (dizeli mineral 80 
pjesë + biodizeli 20 pjesë) prodhojnë për 12-
20% më pak gazra të dëmshme se sa dizeli 
fosil-or. Tabela 1 e paraqet përparësinë e 
biodizelit mbi mjedisin, përmes zvogëlimit 
të emisionit apo lëshimit të gazrave dhe 
grimcave të dëmshme gjatë punës së 
automjeteve.

Tabela 2.- Emisioni apo lëshimi mesatar 
i gazrave të biodizelit në krahasim me 
dizelin konvencional. 

Emisione/lëshime В100 В20
Gjithsej 
hidrokarbure jo të 
djegura

-67% -20%

Monoksid karboni -48% -12%
Grimca të dëmshme -47% -12%
Oksidi i azotit +10% +2%  

-2%

Dhe në fund, i tërë procesi teknologjik 
është tërësisht i apsolvuar dhe për-
mirësohet në mënyrë permanente. Në 
botë ekzistojnë qindra kompani të cilat 
janë të specializuara për teknologjinë e 
prodhimtarisë, duke prodhuar pajisje me 
kapacitet të ndryshëm.

MANGËSITË
Një nga kufizimet për përdorimin e biodi-
zelit është dendësia e tij në temperatura të 
ulëta, e cila mund të përmirësohet me shti-
min e aditivëve(shtojcave) të cilat përdoren 
në dizel-lëndët djegëse. 
Mëtutje, derisa prodhuesit e motorëve i 
mbajnë afatet e vlefshme të garancive të 
pajisjeve, vetëm gjatë përdorimit të B5 i cili 
i kënaq ASTM dhe EN 590 standardet, ata 
të njejtit nuk garantojnë për prodhimet, 
në rast se përdoret përzierje më e madhe 
se 5%, çka paraqet kufizim serioz gjatë 
zëvendësimit të dizelit mineral me bio-
landën djegëse, konkretisht në sektorin e 
bujqësisë. 
Kufizime të caktuara mundet të paraqiten 
edhe në drejtim të pagueshmërisë eko-
nomike në prodhimin e biodizelit në fermë. 
Gjegjësisht, analizat ekonomike, kryesisht 
i ilustrojnë shpenzimet e pajisjeve, ndërti-National Biodiesel Board (2006)

treglicerid        metanol       biodizel  glicerinë

КАТАL
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Prodhim i bio-dizelit

min e objekteve për pajisjet, shpenzime për 
landën e parë e të ngjashme, respektivisht 
nuk i marrin parasysh përfitimet potenciale 
sociale të siguruara përmes  zvogëlimit të 

emisionit të gazrave të dëmshme, kryesisht 
për shkak kuantifikimit (përcaktimit të sa-
sisë) më të vështirë të këtyre vlerave. 

1. Blerje e vajit bimor (të 
rafinuar / të pa rafinuar 
ose veç më të përdorur) 
dhe prodhim të biodizelit 
për blerës të caktuar 
(kontraktues);

2. Blerje e vajit bimor 
dhe prodhimin e 
biodizelit për nevoja 
personale;

3. Blerje e vajit bimor 
dhe prodhim i biodizelit 
për nevoja personale 
ose për nevojat e 
kooperativës ose 
shoqatës së caktuar;

Ajo që është tërheqëse ose sfida në 
prodhimin e biodizelit, në fermë, është 
aftësia që çdo bujk (fermer), të prodhoj lëndë 
djegëse duke i kënaqur nevojat e veta në 

tërësi ose në pjesë më të madhe. Ekzistojnë 
disa mënyra të organizimit të bujkut gjatë 
realizimit të këtij procesi teknologjik, si:

PRODHIMI I 
BIO-DIZELIT
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4. Kultivim i kulturës vajdhënëse (rrepën 
vajdhënëse), ekstrahim (fitim) i vajit dhe 
prodhim i biodizelit për blerës të caktuar 
(kontraktues); 

5. Kultivim i kulturës vajdhënëse (rrepës 
vajdhënëse), ekstrahim i vajit dhe 
prodhim i biodizelit për nevoja personale 
(dhe nevoja të kooperativës ose 
shoqatës së caktuar). 

PROCESET THEMELORE

Fotografia  1. Objekti në të cilin është instaluar pajisja për fitimin e 
biodizelit me hambar për ruajtjen e farës
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Fotografia 3. Presë mekanike për fara 
vajdhënëse - YZS-95 Oil Press(7.5kw)

Nga njëra anë, menjëherë pas mbledhjes, 
fara me doemos duhet të thahet edhe 
pak deri në atë nivel të përmbajtjes së 
ujit në të, e cila do ti mundësojë rruajtje 
më afatgjate, ndërsa nga ana tjetër, 
fitim maksimal të vajit në operacionet 
e mëtutjeshme. Rekomandohet tharje 
plotësuese të farës në temperaturë prej 
80 gradë celsius. Ruajtja mund të jetë 
me depo në dysheme ose në hambarë. 
Kohëzgjatja e ruajtjes kërkon përpunimin 
e plotë të farës, sipas parametrave të 
kërkuar dhe kontroll të përhershëm 
të tij. Duke e marrë parasysh faktin 
se përmbajtja e vajit, ndërsa para së 
gjithash përmbajtja acideve të lira të 
vajit, janë jashtëzakonisht të rëndësishme 
për kryerjen e drejtë të procesit të 
transesterifikimit, është llogaritur se me 
përmbajtje prej 7% të ujit në farë, tek 
llojet/hibride të rrepës vajdhënëse, e cila 
më së shpeshti përdoret si lëndë e parë 
për prodhimin e biodizelit, përmbajtja 
mesatare e vajit është 43%, derisa 
përmbajtja e acideve të lira të vajit 1.4%.

Fotografia 2. Depo për farë

Ekstrahimi apo nxjerrja e vajit nga 
farat, kryhet me presa apo makina 
shtypëse të vazhdueshme mekanike. 
Suksesi i presimit. Suksesi i shtrydhjes 
(ekstrahimit) varet nga më shumë 
faktorë. Nëse në presë vjen material i cili 
është i përgatitur në mënyrën më të mirë 
të mundshme, atëherë shtrydhja është e 
kushtëzuar nga: përpunimi i vetë presave, 
shtypja dhe kohëzgjatja e shtypjes apo 
presionit, gjegjësisht presimit-shtrydhjes. 
Është vërejtur një varshmëri ndërmjet 
përmbajtjes së ujit, temperaturës së 
materialit i cili presohet apo shtrydhet 
dhe shtypjes të shtrydhjes (presimit).  
Lagështia e zvogëluar kërkon temperaturë 
të zmadhuar dhe presion të zmadhuar  
dhe anasjelltas. Farat të cilat shtrydhen-
presohen, zakonisht mbeten në makinën 
shtypëse apo presë kohë më të gjatë 
se sa është përshkruar në teori. Ashtu 
për shembull, një presë e përbërë nga 
8 spirale, e cila punon me 20 rrotullime/
minutë, do të duhet ta mbante materialin 
0.4 minuta ose 24 sekonda (8;20=0.4), 
ndërsa koha reale e presimit zgjat prej 
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50 deri 54 sekonda. E njëjta presë me 24 
rrotullime/minutë, në teori duhet ta mbaj 
materialin 0.33 min (rreth 20 sekonda), 
por koha e vërtetë e mbajtjes-shtrydhjes 
është 45 sekonda. Prej kësaj, del se koha 
e presimit në teori dhe në praktikë është e 
ndryshme, për shkak se vet farat (materiali 
i farave), gjatë procesit, ndryshohet në 
mënyrë drastike. Ose nëse me ndryshimin 
e konit zvogëlohet trashësia e ushqimit 
të kafshëve(mbeturinat e kulturave të 
drithit) prej 11 mm në 4mm, do të vijë deri 
në mbajtje apo shtrydhje më të gjatë të 
lëndës së parë, prej 93 deri në 106 sek.

Operacionet e mëtutjeshme përfshijnë:

 • Filtrimi i vajit me qëllim të ndarjes 
së papastërtive të mbetura (më së 
shpeshti praktikohet kur si lëndë e 
parë përdoret vaj konsumi i përdorur);

 • Magazionim apo ruajtje e vajit;
 • Magazionim apo ruajtje e ushqimit 

për kafshë (mbeturinave e kulturave 
të drithit).

PRODHIMI I BIODIZELIT

1000 kg 
Vaj bimor

katalizator

110 kg 
glicerinë

110 kg 
metanol

Acide 
yndyrore

distilim

Acide 
yndyrore të 
destiluara

110 kg gliceri-
në e rafinuar

Të mbetura
95% biologjikisht të 

tretshme

1000 kg metal ester = 
FAME = biodizel

katalizator

rafinim
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Prodhimi i biodizelit, nga vaji i fituar, 
realizohet nëpër operacionet vijuese:

 • Titrimi i vajit, që të vërtetohet 
sasia e katalizatorit në procesin e 
transesterifikimit;

 • Shkirja apo tretja e katalizatorit në 
metanol dhe fitimi i metoksidit të 
natriumit; 

 • Ngrohja paraprake e vajit dhe futja e 
tij në reaktor;

 • Futja e natrium monoksidit në reaktor;
 • Largimi i glicerinës nga reaktori si 

prodhim dytësor dhe ruajtja e tij në 
depo;

 • Largimin e tepricës së metanolit nga 
glicerina dhe ruajtja e tij në depo;

 • Larja e biodizelit;
 • Tharja dhe ruajtja në depo e biodizelit.

PRODHIM I BIODIZELIT VARESISHT PREJ % TË ACIDEVE YNDYRORE

Vërejtje: Metanoli, NaOH dhe natrium metokisi i fituar janë materie kimike shumë të 
rrezikshme. Asnjëra prej tyre nuk guxon të vjen në prekje me lëkurën. Avulli i tij assesi nuk 
guxon të thithet (me frymëmarrje). Përdorimi i dorëzave mbrojtëse, syzave dhe ventilimi 
përkatës i hapësirës janë të  obligueshme, gjatë tërë kohës deri sa punohet me ato.  
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PROCEDURA E 
TITRIMIT:
Gjatë fitimit të biodizelit nga vaji (ose 
yndyra), është shumë me rëndësi të dihet 
përmbajtja e acideve të lira yndyrore. Ajo 
vërtetohet përmes procedurës së titrimit.

Mënyra:

 • Treten 1 g prej katalizatorit (NaOH 
ose KOH) në  1 l ujë të distiluar;

 • Në një enë të vogël, shtohet 10 ml 
izopropil alkool (90% ose më të kon-
centruar);

 • Përzihet 1 ml nga vaji i cili do të për-
doret si lëndë e parë me alkoolin;

 • Shtohen 2 – 3 pika рН indikator në 
tretjen e vajit dhe alkoolit;

 • Fillohet me titrimin: shtohet tretje 
e ujit të distiluar dhe katalizatorit 
në përzierjen  vaj/alkool/pH indika-
tor, derisa nuk stabilizohet ngjyra në 
ngjyrë vjollcë apo rozë (рН = 8,5). 
Shënohet apo regjistrohet sa ml nga 
tretja kanë qenë të harxhuara.

Përmes procedurës së cekur do të vërtetohet sasia e katalizatorit, konkretisht NaOH e cila 
do të përdoret me qëllim të neutralizimit të SMK (Tabela 2).

 Fotografia 5. Fillimi i titrimit  Fotografia 6. Fundi i titrimit
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Nëse gjatë titrimit përdoren deri 3 ml 
të tretjes, atëherë bëhet fjalë për vajin 
si lëndë e parë e shkëlqyeshme, gjatë 
përdorimit prej 3 deri 5 ml vaji konsiderohet 
si lëndë e parë e mirë, ndërsa gjithçka 
e cila është mbi 5 ml hyn në kategori të 
lëndës së parë të papërshtatshme nga e 
cila megjithatë mundet të fitohet lëndë 
djegëse kualitative. 

Hapi tjetër është përzierja e natrium 
metoksidit të fituar me vajin në reaktor, 
gjegjësisht fillimin e procedurës të 
transesterifikimit. Gjatë reaksionit të 
prodhimit të bio lëndës djegëse, nevojiten 
rreth 20% metanol dhe 5 g NaOH/1l vaj 
(çka megjithatë varet nga përmbajtja 
e acideve të lira yndyrore). (NaOH nuk 
tretet lehtë në metanolin. Dhe për këtë, në 
mikserin, gjatë procedurës së përzierjes, 
është e nevojshme që katalizatori të 
shtohet ngadalë. Që grimcat e NaOH veç 
më të jenë të dukshme për këtë nevojiten 
20-30 min. Monoksidi i fituar mundet të 
shtohet në vajin). Prej këtu – e tutje i tërë 
procesi zhvillohet në kushte të mbyllura 
hermetike me qëllim që të pengohet 
avullimi i alkoolit. Temperatura punuese 
e reaktorit është rreth 70 gradë celsius, 
edhe pse disa punojnë në temperaturë 
të dhomës, pa ngrohje plotësuese. 
Kohëzgjatja e kryerjes së reaksionit 
është prej 1 deri në 8 orë. Sipas rregullës, 
përdoret sasi më e madhe e alkoolit që 
të sigurohet konvertim apo kthim i plotë 
i vajit, gjegjësisht yndyrës në metil ester. 
Gjatë tërë procedurës, shumë është me 

Tabela 2.- Sasia e katalizatorit të përdorur varësisht nga përmbajtja e acideve të lira 
yndyrore

ml shpërndarje gjatë 
titrimit

% e SMK NaOH (g) në litër vaj

0 0 3,31

0,5 0,3578222 3,79

1 0,7156445 4,26

1,5 1,0734667 4,73

2 1,431289 5,21

2,5 1,7891112 5,67

3 2,1469334 6,15

3,5 2,5047557 6,62

4 2,8625779 7,09

4,5 3,2204002 7,57

5 3,5782224 8,04
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СОНЧЕВА 
ЕНЕРГИЈА 
rëndësi të përcillet përmbajtja e ujit dhe e 
acideve të lira yndyrore të cilat nëse janë 
më të larta, do të shkaktojnë formimin 
e sapunëve  dhe vështirësi në ndarjen e 
glicerinës si prodhim dytësor apo anësor. 
Pasi që procedura e transesterifikimit të 
ketë mbaruar, biodizeli dhe glicerina e 
fituar duhet doemos të ndahen. Glicerina 

si më e rëndë, mbetet si fundërrinë në 
fundin e reaktorit. Në kapacitetet më të 
mëdha të prodhimit përdoren centrifuga 
për ndarjen e të dyja lëngjeve. Në këtë 
moment edhe biodizeli edhe glicerina 
përmbajnë mbeturina të katalizatorit, 
nga alkooli dhe vaji të cilët nuk ka 
hyrë në reaksion gjatë procesit të 
transesterifikimit. Sapunët të cilët fitohen, 
gjatë procesit, gjithashtu i ndotin të dy 
prodhimet. Edhe pse glicerina, sipas 
rregullës, përmban përqindje më të madhe 
të papastërtive, sasi e konsiderueshme e 
ndotësve janë prezent edhe në biodizelin. 
Largimi i këtyre „ndotësve” është hapi i 
fundit në prodhimin e bio lëndës djegëse. 
Alkooli tepricë largohet për nxehjen e 
biodizelit (gjegjësisht glicerinës) me 
qëllim të avullimit të tij ose përmes 
procesit të distilimit. Shpesh herë avulli 

i alkoolit kondenson dhe përsëri mundet 
të përdoret gjatë procesit të esterifikimit 
(shihe skemën e prodhimit të biodizelit në 
varësi nga % e acideve yndyrore). Biodizeli 
lahet me ujë pikat e të cilit i mbledhin 
ndotësit tjerë që notojnë në lëngun. Larja 
me ujë është proces i cili zgjat shumë dhe 
kërkon kohë të gjatë që në fund t biodizeli 
dhe uji të ndahen plotësish. Mënyra e 
këtillë len gjurmë të mbetura (në formë 
të mbeturinave – fundërrinave) nga uji 
në lëndën djegëse. Në fund, problem 
paraqet edhe magazinimi apo ruajtja e 
prodhimeve të ndara të cilat trajtohen si 
mbeturinë e rrezikshme.   
Si alternativë aplikohet apo zbatohet larja 
e thatë. Në këtë rast, atsorbenti i shtuar 
i tërheq dhe kombinohet me papastërtitë 
duke i ndarë ato nga biodizeli. Në 
disa sisteme si absorbent përdoret 
përmirësuesi apo ndryshuesi  jonik (i 
joneve) nga rrëshira, derisa në të tjerë – 
silikati i magnezit. 
Pas kësaj, biodizeli i fituar thahet, filtrohet 
dhe është i gatshëm për përdorim, me çka 
procedura në pjesë më të madhe është e 
mbaruar.

ZGJEDHJE E LËNDËVE 
TË PARA HYRËSE – VAJI, 
ALKOOLI DHE  
KATALIZATORI
Prodhuesit e biodizelit, gjatë punës së tyre, 
duhet të vendosin për llojet e vajit, alkoolit 
dhe katalizatorit të cilat do ti përdorin. 
Kualiteti i vajit, si lëndë e parë gjatë fitimit 
të biodizelit, ndikon mbi disa aspekte në 
vetë procesin e prodhimit. Nëse si lëndë e 
parë përdoret vaj i përdorur, duhet së pari 
të kryhen disa procedura paraprake të cilat 
do të sigurojnë lëndë të parë kualitative. Së 
pari, vaji filtrohet që të largohen mbeturina 
të llojllojshme të ushqimit. Pastaj llogaritet 
përmbajtja e ujit dhe të acideve të lira 
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yndyrore. 
Për atë se cili alkool do të përdoret në 
procesin e fitimit, më së tepërmi varet 
nga çmimi apo kostoja e pastrimit të tij. 
Më shpesh të përdorur janë etanoli dhe 
metanoli edhe pse metanoli i kualitetit të 
lartë është më i lirë se etanoli dhe ai më së 
shpeshti përdoret si një nga lëndët e para. 
Çmimi i tij varet nga sasia e furnizimit apo 
porosisë. Si do që të jetë, shpenzimet për 
metanol paraqesin pjesë të rëndësishme 
prej shpenzimeve të përgjithshme gjatë 
prodhimit të biodizelit. 
Përdorimi i katalizatorit është në drejtim 
të shpejtimit dhe lehtësimit të reaksionit 
mes vajit dhe alkoolit. Si katalizatorë më 
shpesh të përdorur, në procesin e prodhimit 

me kapacitet më të vogël, janë oksidi i 
natriumit dhe oksidi i kalium it. Katalizatorë 
të llojit të metoksidit të natriumit, gjithashtu 
janë në përdorim. Afrueshmëria (sa ato 
janë në dispomin) dhe përputhshmëria i 
pajisjeve, ku zhvillohet procesi, janë dy 
përcaktuesit kryesorë, edhe pse çmimi luan 
rol të rëndësishëm.

ZGJEDHJE E PAJISJEVE 
Pajisjet për prodhimin e biodizelit, në sasi 
më të vogla, mundet të blihen mbi bazën 
e „të gatshme për përdorim” („ready-to-
use” base) e cila mund të përdoret nga 
më tepër prodhues. Çmimi, kapaciteti dhe 

Shpërndarja apo distribuimi i shpenzimeve gjatë prodhimit të biodizelit

Lënda e parë Kostoja $/l    % prej gjithsej
Prodhimi i lëndës së parë 0.442 72.1

Transporti i lëndës së parë 0.020 3.3

Acidi 0.003 0.5
Katalizatori Bazik 0.029 4.7
Hidroksidi i Natriumit 0.000 0.1
Metanoli 0.032 5.3
Energjia për ngrohje 0.006 0.9

Energjia elektrike 0.001 0.2
Puna e dorës 0.021 3.4
Amortizimi 0.034 5.5
Mirëmbajtja 0.011 1.7
Shpenzimet administrative 0.007 1.1

Marketingu 0.006 1.3
Gjithsej 0.613 100

Iowa State University
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funksionaliteti i saj janë atributet kryesore 
duke e konsideruar edhe mundësinë për 
përdorim në të njëjtin moment. Gjatë 
porositjes së pajisjeve, duhet të kushtohet 
kujdes në momentet vijuese:

 • Sa litra të biodizelit të përpunuar 
mundet të fitohen/në ditë (ose pas 
mbushjes)

 • Sa gjatë zgjat procesi i fitimit gjatë një 
mbushjeje të reaktorit?

 • Vallë sistemi ka mundësinë ta ngroh 
vajin dhe ta përziej alkoolin me 
katalizatorin?

 • Vallë sistemi është i pajisur me larje 
dhe tharje të bio lëndës djegëse?

 • Vallë sistemi kërkon pajisje plotësuese 
dhe pompa?

 • Vallë prodhuesi siguron përkrahje 
teknike dhe ndihmë?

 • Vallë pajisjet kërkojnë përdorimin e 
katalizatorëve të posaçëm?

 • Çmimi i kostos së pajisjeve (sa 
kushtojnë pajisjet)?

 • Vallë në çmimin janë llogaritur edhe 
shpenzimet e transportit.

ÇMIMI (KOSTOJA) GJATË 
PRODHIMIT TË BIODIZELIT
Deri më tani janë përpunuar llogari të 
shumta të cilat ndihmojnë në vlerësimin 
e prodhimit të biodizelit në kushte kur 
realizohet në fermë dhe në sasi më të 
vogla. Me këtë lloj të analizave tabelore, 
shpenzimet vijuese duhet të jenë të 
kalkuluar:

 • Madhësia e kapacitetit për përpunim 
(litra të prodhimit të biodizelit/në vit);

 • Shpenzimet kapitale për kapacitetin 
përpunues (objekt, presë për fara 
vajdhënëse, biodizel procesor);

 • Shpenzime operative të kapacitetit (fuqi 
punëtore, shpenzime administrative, 
sigurim e të ngjashme);

 • Shpenzime hyrëse (çmimi i kostos 
të lëndës së parë (fara vajdhënëse, 
vaj), çmimi i metanolit, çmimi i 
katalizatorit);

 • Biodizel i llogaritur: dizel-makinë e cila 
do të përdoret në fermë (p.sh. 20%, 
50% e kështu me radhë);

 • Rendiment i pritur nga kultura 
vajdhënëse (kg/ha).

Llogaritë tabelore i përfshijnë edhe 
supozimet vijuese:

 • Objektet dhe pajisjet janë shpenzime 
të reja;

 • Lënda e parë prej farave vajdhënëse 
ka vlerë, sipas çmimit të prodhimit, 
ndërsa jo sipas çmimit me pakicë;

 • I tërë biodizeli i prodhuar do të përdoret 
vetëm (posaçërisht) në fermë.
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Kapaciteti prodhues për biodizel
Madhësia e kapacitetit – 000 litra/në vit 15
Ditë punuese/në vit 30
Orë punuese/në ditë 8
Mëditje ditore $12/në orë

Vaji bimor i nevojshëm për fitimin e 1l biodizel 0,99088 litra
Metanoli $460/тон
Ripërtëritja e metanolit 25%
Katalizator –  hidroksidi i kaliumit $600/ton

Çmimi i prodhimit të vajit nga rrepa vajdhënëse $640/ha
Rendimenti mesatar nga rrepa vajdhënëse 2500 kg/ha
Haje për bagëti nga rrepa – 34% $262/ton
Ditë pune në vit 30
Orë pune/në ditë 8
Mëditje ditore $12/në orë
Përmbajtja e vajit në farën e rrepës vajdhënëse 42.0%
Mbeturina e vajit në ushqimin për bagëti nga rrepa vajdhënëse 10.0%
Shpërblimi për tepricën e vajit në ushqimin për bagëti nga rrepa 0%
Dendësia e vajit nga rrepa 0,915 kg/l

Shpenzime tjera operative
Mirëmbajtje 2,5%
Administrim të ndryshëm $500/në vit.
Sigurim 0,5%
Tatimi për pronë 1,5%
Lartësia e investimit 1,75%
Shkalla operative e interesit 5,75%

Shpenzime kapitale
OBJEKTE PËR:
Kapacitet për biodizel $5000
Kapacitet për vaj nga rrepa $15000
Gjithsej $20000
PAJISJET
Makineri për biodizel $7500
Makineri për vaj nga rrepa $7500
Gjithsej $15000
Gjithsej objekte + pajisje $35000

Gjithsej sipërfaqe e mbjellur, nën (me) rrepë vajdhënëse për kapacitetin e cekur, nuk 
duhet të jetë më e vogël se 20 ha, rendimenti i farës mos të jetë më i ulët se 2,5 t/ha, 
ndërsa përmbajtja e vajit në farë jo më i vogël se 40%.
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PËRFUNDIM/KONKLUZION DHE REKOMANDIM 
PËR PRODHUESIT BUJQËSORË:

 • Prodhimi i biodizelit në fermë kryhet lehtë dhe në mënyrë 
ekonomike;

 • Nëse ekziston interes, së pari të provohet me sasi më të vogël;

 • Të mos investohet në pajisje nëse nuk jeni të sigurt se kjo mënyrë 
e prodhimit është interesante; 

 • Në fazën përgatitore të kërkohet ndihmë dhe këshillë nga personi 
i cili veç më punon në këtë lloj të prodhimitarisë.
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http://healthimpactnews.com/2011/on-
farm-biodiesel-fuel-production-energy-
independence-for-1-70-a-gallon/
http://www.youtube.com/
watch?v=I_2CTa_4ur4
http://www.youtube.com/watch?v=tVFur
a4_9pI&feature=related
http://www.youtube.com/
watch?v=ofdCJ3vZKGs&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=j8R6e
PEYBRE&feature=related
http://www.youtube.com/
watch?v=8112hA-0yts&feature=related

Feasibility report: Small scale biodiesel 
production. Waste management and 
research centre, from: 
http://www.istc.illinois.edu/tech/small-
scale-biodiesel.pdf

On farm biodiesel production. Roger 
Rainville, Borderwiev Farm, Alburh, 
Vermont. 
http://healthimpactnews.com/2011/on-
farm-biodiesel-fuel-production-energy-
independence-for-1-70-a-gallon/

Development of a biodiesel production 
plant. from: http://www.ewb-uk.org/
system/files/Prasad%20Ramesh%20
Patil_Development%20of%20a%20
biodiesel%20production%20plant.pdf 

Biodiesel production and use by farmers. 
Is it worth considering? from: 
http://www.bebioenergy.com/
documents/Onfarmbiodieselprod.pdf

On-farm biodiesel production. From: 
http://www.omafra.gov.on.ca/english/
engineer/facts/biodiesel.htm

Optimization and economics of small-
scale, on farm biodiesel production usin 
oilseed crops and waste vegetable oils. 
from: 
http://etd.auburn.edu/etd/bitstream/
handle/10415/2642/Mullenix%20thesis.
pdf?sequence=2  

On-farm biodiesel production from canola. 
from:
http://www.mda.state.mn.us/en/sitecore/
content/Global/MDADocs/protecting/
sustainable/greenbook2009/gb2009-
dahl.aspx

Guidelines for estimating canola biodiesel 
cost of production farm fuel base on 
15000 liters per year. from: 
http://www.gov.mb.ca/agriculture/
financial/farm/pdf/copcanoladiodiesel_
farmfuelcosts2011.pdf 

The feasibility on famrm biodiesl 
production. 2007. from: 
http://organic.usask.ca/reports/
Biodiesel%20draft.pdf

Cost of biodiesel production. from: http://
www.globalbioenergy.org/uploads/
media/0305_Duncan_-_Cost-of-
biodiesel-production.pdf

LINQE TË DOBISHME DHE 
LITERATURA E PËRDORUR
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SKEMA E FITIMIT TË BIODIZELIT ME PËRDORIMIN 
ME E BIO-PROCESORIT FUELPOD 3  

(KAPACITETI 100L/NË DITË)

1. Derdhja e vajit 
në kontejnerin 

themelor për para-
përzierje

2. Rregullimi i 
temperaturës në 

700 C

3. Meqë arrihet 
temperatura, kyçet 

ventili oil-fill

10. Mundësi për 
përdorje

4. Titrimi i vajit në 
kontejnerin për 
para-përzierje

5. Bashkimin e 
kontejnerit për 
para-përzierje 
përmes tubës

6. Rregullimin 
numëruesit për fillimin 
e transesterifikimit dhe 

sistemi automatikisht do 
ta shtoj para-përzierjen

7. Lëshim i glicerinës 
(pas  3-4 orëve)

8.Rregullimi i sistemit 
për fillimin e pastrimit

9. Pas 4 orëve të 
toçitjen e biodizelit 

në kanistër të 
përshtatshëm






