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TEKNOLOGJIA 
– PËRSHKRIM I SHKURTË

Boi-gazi krijohet kur materiali organik 
shpërbëhet apo dekompozohet në 
një mjedis pa oksigjen në prani të 

mikroorganizmave. Procesi i shpërbërjes 
(kalbjes) quhet tretje anaerobe dhe në 
natyrë ndodh në shumë mjedise me 
prezencë të kufizuar të oksigjenit: për 
shembull, në moçale dhe këneta, në fushat 
e mbjellave të orizit, mirëpo edhe në 
stomakun e parë të ripërtypësve. Ky proces 
i natyrshëm mund të shfrytëzohet apo 
përdoret edhe tek impiantet apo fabrikat 
e bio-gazit ku vendoset apo vihet material 
organik. Pjesa themelore e fabrikës është 
ndonjë dhomë (komorë) apo kontenier 
hermetikisht i mbyllur (ose shumë shpesh 
i quajtur reaktor - tretës) në të cilin kryhet 
reaksioni i tretjes (digjestimit). Prodhimi 

përfundimtar i shpërbërjes është gazi i 
cili mund të digjet, i quajtur bio-gaz dhe 
mbetje organike në tretësin (digjestorin) të 
cilat përmbajnë materie minerale dhe janë 
të përshtatshme të përdoren për plehërim 
si bio-pleh në formë të lëngët apo të fortë. 

BIO-GAZI: DEFINICIONET
Bio-gazi është kryesisht i përbërë nga metani 
(formula kimike: СН4), në të cilin gjendet apo 
përmbahet energjia për djegie. Bio-gazi, në 
varësi nga kushtet gjatë kohës kur krijohet, 
përmban prej  45% deri më 85% metan dhe 
15% deri më 45% dyoksid karboni (formula 
kimike: СО2). Bio-gazi, gjithashtu, përmban sasi 
të vogla të hidrogjenit sulfurik, amoniakut, dhe 
azotit. Bio-gazi shpesh përmban edhe avull të 
ujit (Н2О). Sasia e bio-gazit shpesh shprehet apo 
paraqitet me metër kub (m3), çka paraqet sasinë 
e bio-gazit në 0oC dhe në shtypje atmosferike 
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prej (1 bar). Bio-gazi mund të pastrohet edhe 
nga elementet apo pjesët përbërëse tjera dhe të 
mbetet vetëm metani, i cili mund të shfrytëzohet 
apo përdoret si i pastër apo të futet në instalimin 
për gaz1 natyror, në rast se ekziston një i tillë në 
afërsi. 

1 Gazi natyror përbëhet prej hidro karbureve në formë 
të gaztë, të krijuara prej para 150 milion vitesh, me 
shpërbërjen apo kalbjen e bimëve, planktoneve, 
algave dhe kështu me radhë, pa prezencën e 
oksigjenit në thellësinë e tokës, domethënë, në 
mënyrë të ngjashme si edhe bio-gazi, vetëm se 
shpërbërja apo kalbja ka ndodh për një periudhë më 
të gjatë kohore (miliona vite). Gazi natyror përmban 
më shumë se 90% metan. Gazi natyror nxirret nga 
thellësia e tokës nga korridoret apo rezervuarët 
nëntokësor, ose bashkë me naftën e papërpunuar 
ose nga fusha të posaçme të gazit.  Në këtë 
moment tek ne nuk ekziston një rrjet i degëzuar të 
gazit natyror që të mund të zbatohet kjo mundësi.)

GAZI DIGJESTIV,  
BASHKË-DIGJESTIONI  
(KODIGJESTIONI) 
Bio-gazi i cili fitohet (digjestor) nga 
mbetjet e kanalizimit, nga mbetjet e 
kafshëve, nga kulturat bujqësore dhe 
kështu me radhë, ndonjëherë quhet gaz 
digjestiv. Gazi digjestiv zakonisht përmban 
më shumë metan (më së paku 55%). Disa 
bëjnë dallime në mes të gazit digjestiv 
të fituar me digjestionin e mbeturinave 
të ndryshme dhe në mes të bio-gazit të 
fituar vetëm nga mbeturinat e kanalizimit. 
Diku përdoret edhe shprehja kodigjestion 
(apo bashkë digjestion), çka do të thotë 
se në të njëjtën kohë digjestohen (treten) 
mbeturina të ndryshme në procesin e fitimit 
të boi-gazit, për shembull: mbeturinat nga 
ushqimi dhe mbeturinat nga thertorja së 
bashku me plehrat e stallës (kafshëve) 
dhe mbeturinat e kanalizimit. Për dallim 
nga digjestioni në impiantet apo fabrikat të 
cilat i përpunojnë mbeturinat e kanalizimit, 
me bashkë digjestionin zakonisht fitohet 
gazi digjestiv (bio-gazi) me përmbajtje 
edhe më të madhe të metanit. 

PROCESI I  
FITIMIT TË BIO-GAZIT 
Në procesin e fitimit të bio-gazit marrin 
pjesë shumë mikroorganizma të ndryshme 
në procese të ndërlikuara të ndërlidhura. 
Bakterjet shkaktojnë shpërbërje të bashkë 
dyzimeve të ndërlikuara organike  nga të 
cilat është e përbërë materja e mbetjeve, siç 
janë hidrokarburet, yndyrat dhe proteinat 
deri në prodhimin përfundimtar – bio-gaz 
(=metan+dyoksid i karbonit dhe tjerë).  

TRE HAPAT E RËNDËSISHME
Procesi i fitimit të bio-gazit mund të ndahet 
në tre hapa kryesor. Në hapin e parë 
(hidrolizën) mikroorganizmat (bakteret), 
të ndihmuara nga enzimat, i zbërthejnë 
bashkë dyzimet e ndërlikuara organike, 
siç janë sheqernat dhe aminoacidet. 
Në hapin e dytë (fermentimin) krijohen 
disa alkoole, acide yndyrore dhe gaz i 
hidrogjenit. Në hapin (fazën) e fundit, një 
grup i mikroorganizmave të cilat kërkojnë 
(të cilave u nevojiten) kushte shumë 
specifike në mjedis, të quajtura bakterje 
metanogjene, e prodhojnë metanin. 
Bakterjet metanogjene shumohen 
ngadalë dhe „vdesin“ në rast se vijnë 
në kontakt me oksigjenin. Ato kërkojnë 
që të kenë qasje deri te vitaminat e 
caktuara dhe janë shumë të ndjeshme në 
ndryshimet e shpejta të temperaturës në 
të cilën ato shumohen, në ndryshimin e 
aciditetit (pH) të mjedisit dhe të faktorëve 
të tjerë në mjedis. 
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MBUSHJA E DIGJESTORIT 
DHE KOHA E RUAJTJES TË 
MATERIALIT NË TË 
Teknologjia e procesit doemos duhet të 
adaptohet në faktin se procesi i fitimit të 
bio-gazit është proces biologjik. Procesi 
fillon ngadalë, hap mbas hapi, që të 
munden mikroorganizmat të adaptohen 
në kushtet e reja dhe në mbeturinat. 
Më pas u shtohet edhe materiali i ri 
(mbushja), dhe digjestori mbushet deri në 
maksimum. Kjo mund të zgjat edhe disa 
muaj, varësisht nga mbeturinat të cilat 
digjestohen (treten). Mbushja zakonisht 
shprehet me përqindje të mbushjes me 
materie organike (organic loading rate – 
OLR), për shembull, 2 kg materie organike 
në ditë në secilin metër kub të vëllimit të 
reaktorit. (Për shembull: për digjestor me 
vëllim prej 100 metrave kub shtohen 200 
kg materie organike). Materia organike 
(mbetjet) trajtohet në reaktorin për një 
kohë të caktuar. Koha e nevojshme për 
digjestimin e materialit në reaktorin para 
se të nxirret nga ai quhet kohë e ruajtjes. 
Koha e ruajtjes është e ndryshme, 
varësisht nga karakteristikat e substratit 
dhe nga ajo se sa metan mund të nxirret 
nga ai. Koha e ruajtjes ndonjëherë 
shprehet edhe si koha hidraulike e ruajtjes 
(hydraulic retention time – HRT, koha 
e qëndrimit të materies organike në 
ujë), e cila zakonisht ndryshon ndërmjet 
10 dhe 40 ditë. Koha më e shkurtë e 
ruajtjes zakonisht është në instalimet të 
cilat trajtojnë mbeturina të kanalizimit, 
ndërsa koha më e gjatë është për bashkë 
digjestorët (ko digjestorët-tretësit) të 
cilëve ju duhet apo nevojitet kohë më e 
gjatë e ruajtjes për shkak të përbërjes së 
ndryshme të materialit. Nga 1 kilogram 
material të thatë organik, në varësi nga 
substrati, mund të nxirret rreth 0,5 dhe 
1 metër kub bio-gaz. Me digjestimin të 
vetëm mbetjeve të plehut të kafshëve, 
mund të fitohen rreth 1 metër kub bio-gaz 
në ditë, për çdo metër kub nga vëllimi i 

reaktorit.  Shumë më tepër bio-gaz   (nga 
2 deri më 3 m3 për çdo metër kub nga 
vëllimi i digjestorit) mund të prodhohet në 
rast se përdoren mbetje apo mbeturina 
më të pasura me energji, si për shembull, 
mbetje të ndryshme bimore (gjethe, 
kashtë) ose mbetje nga ushqimi.

TEMPERATURA
Temperatura është faktor i rëndësishëm 
në punën e digjestorit. Përdoren tre 
lloje të digjestorëve, të cilët punojnë me 
temperaturë të ndryshme. Në rast se 
digjestori mban apo ruan temperaturën 
prej 10 deri më 20oC, reaksionet 
quhen psihrofile dhe materiali duhet 
të përpunohet 90 ditë. Në rast se në 
digjestorin mbahet apo ruhet temperatura 
prej 37oC, reaksionet quhen mezofile dhe 
materiali duhet të përpunohet 30 ditë, 
ndërsa në rast se mbahet temperatura prej 
rreth  prej 55oC, reaksionet quhen termofile 
dhe reaksioni mbaron për 10 ditë. Në 
temperaturë më të lartë mikroorganizmat 
mezofile dhe termofile rriten (shumohen) 
më së miri. Në procesin e fitimit të bio-
gazit doemos duhet të shtihet apo futet 
nxehtësi për shkak se tretja e ujit dhe 
plehut nuk ngrohet/nxehet vetë ( për 
dallim nga krijimi i plehut të stallës apo 
kafshëve, i cila formohet në prezencën e 
oksigjenit dhe tek i cili krijohet nxehtësi). 
Domethënë, digjestori doemos duhet 
të jetë mirë i izoluar që të mundet të 
mban temperaturën e zgjedhur. Në 
mënyrë plotësuese, në digjestor duhet 
të ndërtohet një përzierëse-mikser dhe 
me përzierje të mbahet temperatura 
konstante apo e qëndrueshme (37oC ose 
55oC). Me përzierje të kohë pas kohëshme 
përmirësohet edhe prekja ndërmjet të 
mbeturinave dhe bakterjeve metanogjene 
dhe parandalohet shpërbërja e materialit 
- shtresave (poshtë llumi apo fundërrina 
e lartë uji), e cila e zvogëlon punën e 
digjestorit.
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KONSTRUKSIONET 
E DIGJESTORËVE 
(REAKTORËVE)
Bio-digjestori është hapësirë e mbyllur 
(Komore/dhomëz, kontainer) e cili është 
deri diku e mbushur me mbetje të tretura 
në ujë. Kur të fillojë veprimi apo puna e 
bakterjeve, fillon të mblidhet bio-gazi në 
pjesën e sipërme (kapakun) e digjestorit. 
Me gyp (qoftë i plastikës apo metalit....) 
mund ta marrim gazin dhe ta dërgojmë 
ku do të kishim dashur ta përdorim. 
Mbetje të reja të cilat janë të tretura apo 
shpërbëra shtohen në formë apo fazë 
të lëngët në pjesën e poshtme. Kur të 
shtohet materiali i ri, në digjestor do të 
rritet niveli, dhe teprica duhet të largohet 
me nxjerrje me pompë ose me derdhjen 
prej njërës enë në tjetrën. Teprica e 
nxjerrë ruhet edhe më tutje, për riciklim 
gjatë procesit, ose mund të përdoret edhe 
si pleh në formë të lëngët. Digjestori me 
një reaktor një pjesësh për tërë procesin 
mikrobiologjik është më i thjeshti dhe më 
i zakonshmi dhe përdoret më së shpeshti. 
Në digjestorin me një enë reaksionare 
(një reaktor) të gjitha hapat e shpërbërjes 
apo kalbjes zhvillohen në të njëjtën kohë 
dhe në të njëjtin vend. 
 Ekzistojnë digjestorë me dy hapa apo 
dy procese (dy Komore/dhomëza = dy 
reaktorë = dypjesësh) dhe ato procese 
realizohen në dy hapa të një pas njëshme. 
Në hapin e parë realizohen hidroliza 
dhe fermentimi (edhe pse krijohet edhe 
pak metan). Mbetja nga (Komora apo) 
dhomëza e parë më tutje dërgohet tek 
dhomëza e dytë, e cila është e përshtatur 
për prodhimin e metanit. Për shembull, 
mund të ndërtohet apo konstruktohet 
si filtër anaerob me mbajtës të instaluar 
të materialit në të cilin bakterjet 
metanogjene mund të ngjiten që të mund 
të rriten apo shumohen më mirë. kjo 
shpesh rezulton me prodhim të shpejtë 
dhe efikas të metanit deri më 85%. 
Digjestorët e ndërlidhur me dy dhomëza 

(Komore) të cilët trajtojnë substanca të 
lëngëta (për shembull, ujëra të zeza të 
qytetit apo industriale) në vazhdimësi apo 
në mënyrë të qëndrueshme pompojnë 
material të ri në digjestor dhe i japin 
hyrje apo derdhje të qëndrueshme të 
mbetjeve gjatë tërë ditës. Materialet e 
ndryshme në formë të baltës, siç janë 
edhe mbeturinat e stallës apo kafshëve 
dhe mbetjet e kanalizimit, gjithashtu 
mund të futen apo shtihen në reaktor 
(më tepër apo më pak) në vazhdimësi 
në proces të quajtur digjestion gjysmë i 
qëndrueshëm.  Në rast se digjestori duhet 
të mbushet me materiale të forta, siç janë 
mbetjet bimore dhe mbetjet e ushqimit, 
atëherë ato nuk mund shtohen në mënyrë 
të qëndrueshme (në vazhdimësi), por 
kohë pas kohe edhe atë në sasi më të 
vogla. Me prerjen (copëtimin), bluarjen 
dhe shtimin e lëngut tek këto materje të 
forta mund të krijohet mundësi për shtim 
apo hedhje të tyre më të qëndrueshme në 
digjestor.

DIGJESTIONI I THATË
Metoda e njohur si digjestion i thatë 
përdoret për fitimin e bio-gazit nga 
mbeturinat e thata. Mbeturinat e thata 
në parim janë materiale me përmbajtje 
të vogël të ujit, domethënë, vlera të 
larta të „masës së thatë“ (d.m.th. më të 
madhe se 20-25%). Në konstruksionin 
apo ndërtimin e digjestorit për digjestim 
të thatë punët kryhen me ndërprerje 
(në mënyrë jo te vazhdueshme) – copë-
copë apo pjesë-pjesë nga materiali. 
Reaktori i zbrazët mbushet me mbetje 
apo mbeturina të thata dhe ato mbeten 
në digjestor gjatë tërë kohës të procesit 
(nuk ka marrje apo shtim të mbetjeve apo 
mbeturinave të reja), e mandej reaktori 
mbushet (i shtohet) me ujë të nxehtë që 
të lagen (qullen) mbeturinat. Pas një kohe 
të caktuar (10-15 ditë, derisa të krijohen 
bakterjet metanogjene) fillon procesi i 
fitimit të bio-gazit dhe zgjat derisa nuk 
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të “shpenzohet apo harxhohet” materja e 
thatë. Kur të “harxhohet” materiali dhe të 
përfundojë prodhimi i bio-gazit, digjestori 
hapet, zbrazet tërësisht dhe gjithçka fillon 
prej fillimi: vendohet materja e thatë dhe 
ujë i nxehtë dhe presim të fitohet bio-
gazi. Pjesët e vetme lëvizëse janë pompat 
të cilat janë të instaluara apo vendosura 
jashtë nga reaktori dhe shërbejnë për 
shtimin e ujit të nxehtë dhe për heqjen 
e tepricës së ujit të ftohur. Metoda është 
e mirë dhe më e lirë në krahasim me 
digjestorët me mbushje të qëndrueshme 
të mbetjeve apo mbeturinave, tek të cilët 
zakonisht nevojiten pompa dhe mikserë.  
Sasia e ujit të nevojshëm, është gjithashtu, 
shumë më e vogël se sa gjatë digjestionit 
të lagët, çka do të thotë se tepricës në 
digjestor nuk duhet ti hiqet uji para se të 
përdoret si pleh  i zier. Që të ketë prodhim 
të qëndrueshëm  të bio-gazit, duhet që 
të kombinohen instalimet apo makinat të 
cilat lidhin më tepër digjestorë me kohë 
të ndryshme (në faza të shtyrë për disa 
ditë) të mbushjes dhe fillim të prodhimit 
të bio-gazit.

MBETURINA TË 
PËRSHTATSHME PËR 
DIGJESTIM (SUBSTRAT)
Për digjestim anaerob janë të përshtatshme 
shumë lloje të materialeve organike, duke 
përfshirë këtu, për shembull: mbetjet 
nga instalime apo makina për pastrimin 
e ujërave të zeza dhe kanalizimit si dhe 
ujit teknik nga industria ushqimore, 
mbetje nga ushqimi nga amvisnit, 
mbetje nga ushqimi nga restorantet dhe 
shitoret, mbetje bimore, mbetjet nga 
ruajtja e kafshëve dhe shpendëve dhe 
ngjashëm. Materiet organike të tretura 
në ujë quhen sub-strate. Që të rritet 
prodhimi i metanit, zbatohet kodigjestioni 
apo bashkë digjestioni, çka nënkupton 
përpunim të përzierjes nga substratet të 
prejardhjeve të ndryshme (të kafshëve 
dhe/ose të shpendëve) dhe atëherë sasia 

e metanit të prodhuar nga sasia e caktuar 
e materialit organik është bile edhe më e 
madhe në krahasim se kur substratet do 
të digjestoheshin veçmas.

TRAJTIMI I MËPARSHËM
Substrati, para se të shtohet në 
proces, duhet që doemos të përgatitet 
paraprakisht. Materialet e thata ndoshta 
do të duhet të lagen, përderisa, substratet 
shumë të lëngshme (për shembull, ujërat 
e zeza dhe mbetjet apo mbeturinat nga 
fabrikat të cilat trajtojnë kanalizimin) 
duhet që doemos paraprakisht tu hiqet 
uji që të mos mbushin një pjesë të madhe 
të digjestorit me materie të padobishme 
(uji). Shumë substanca (për shembull, 
plastika nga ambalazhi dhe materie të 
tjera jo-organike, pjesë metalike (kanaqe, 
konserva...)) duhet që me doemos të 
largohen nga mbetjet e ushqimit i cili 
vjen nga amvisnit, nga shitoret etj. Disa 
objekte metalike mund të largohen me 
ndihmën e magnetit, mirëpo disa jo 
(kanaqet e aluminit). Nëse mbeturinat 
apo mbetjet e ushqimit mblidhen në 
qese të plastikës, ato medoemos duhet 
të zbrazen dhe plastika patjetër duhet të 
largohet. Materiali organik ndonjëherë 
duhet që paraprakisht të bluhet duke 
përdorur mikserë me qëllim që të bëhet 
më i imët, ose me helikë (propeler) të 
shpërndahet (imtësohet – për shembull, 
kur digjestohet material bimor me fije) që 
të rritet mundësi që mikroorganizmat ti 
afron atij. Trajtimi i mëparshëm, gjithashtu, 
shpesh përdoret para digjestionit të 
mbetjeve të ushqimit, i cili shumë shpesh 
është heterogjen. Materiali më i imët dhe 
më homogjen jep kohë më të shkurtë 
të trajtimit në reaktor dhe prodhon më 
tepër bio-gaz. Ekzistojnë edhe teknologji 
të tjera të reja për trajtim të mëparshëm 
të mbetjeve apo mbeturinave të cilat 
zhvillohen shpejtë dhe janë të lirë dhe në 
dispozicion. 
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PASTERIZIMI
Disa instalime (fabrika) për bio-gaz përdorin 
mbeturina me prejardhje (shtazore) nga 
kafshët (për shembull, mbeturina nga 
kafshët nga thertoret), kërkojnë që substrati 
para se të digjestohet, të jetë i pasterizuar. 
Dispozitat apo rregullat për pasterizim është 
i futur në fuqi nga bordi Suedez për bujqësi 
nëpërmjet të ashtu quajturave „Rregulla 
për prodhimet sekondare të kafshëve“. 
Para se të vendoset në digjestor, materiali 
pasterizohet me ngrohje dhe mbajtje apo 
ruajtje të temperaturës prej 70oC për një 
kohë prej më së paku një ore. Digjestorët 
të cilët trajtojnë mbeturina nga kafshët e 
fermave mund të lirohen apo kjo rregull 
të mos vlejë për to, në rast se mbetjet 
shfrytëzohen në vetë fermën. Ndonjëherë 
edhe substratet të cilat nuk janë me 
prejardhje shtazore pasterizohen që ti 
shmanget zhvillimit apo rritjes të bakterjeve 
të padëshirueshme patogjene.  

SHFRYTËZIMI DHE 
DISTRIBUIMI I BIO-GAZIT TË 
PRODHUAR 
Bio-gazi mund të përdoret në mënyra 
të ndryshme. Për shembull, mund të 
përdoret si lëndë djegëse në instalimet 
për ngrohje lokale dhe më të largët – 
nëpërmjet të instalimeve për ngrohje. 
Bio-gazi, gjithashtu, mund të përdoret në 
mënyrë të drejtë për drejtë në motor të 
gaztë –gjenerator (motor për prodhimin 
e rrymës elektrike). Në rast se gjeneratori 
është me kapacitet më të madh, energjia 
elektrike e prodhuar mund të futet në 
rrjetin distributiv, dhe në atë mënyrë do të 
kontribuojë për rritjen e „energjisë elektrike 
ekologjike“). Bio-gazi mund të përdoret në 
mënyrë të drejtë për drejtë si lëndë djegëse 
për automobilat. Për atë qëllim zhvillohen 
sisteme të reja për ruajtjen (komprimimin) 
dhe distribuim apo shpërndarje të bio-gazit. 
Bio-gazi mund të transportohet apo bartet 
me tubacion apo mes gypave dhe të futet 

në ndonjë rrjet të përhershëm të përçimit të 
gazit (gazsjellës). Mundet të transportohet 
edhe si gaz i komprimuar, bile edhe si gaz 
i rrjedhshëm (në formë të lëngët). Bio-
gazi më së shpeshti përdoret në mënyrë 
lokale, në vendin në afërsi të digjestorit, 
ashtu që vendoset tubacion nga digjestori 
për prodhim, deri tek një përdorues apo 
shfrytëzues. Gazi (deri në shtypje prej 4 
barëve) mund të distribuohet nëpërmjet 
të gypave të plastikës (polietilen). Në rast 
se bëhet apo kryhet komprimimi paraprak 
i gazit menjëherë pas daljes nga digjestori, 
atëherë ai mund të ruhet në rezervuar të 
lëvizshëm të çelikut dhe të dërgohet për 
shitje me mbushje në ndonjë pompë të 
benzinës. Me komprimimin mundësohet 
që gazi të ketë vëllim më të vogël, dhe 
në atë mënyrë të jetë i përshtatshëm për 
transportim në rezervuarë më të vegjël të 
çelikut (krahasuar me gazin nën shtypje 
atmosferike, me komprimimin e metanit 
deri në gjendje të lëngshme (liquefied 
biogas – LBG), vëllimi i tij zvogëlohet për 
600 herë).
 

FITIMI I NXEHTËSISË ME 
DJEGIEN E BIO-GAZIT
Që të mundet që menjëherë të shfrytëzohet 
për djegien dhe fitimin e nxehtësisë, nga bio-
gazi duhet të largohet avulli i ujit. Nxehtësia 
shpesh përdoret për ngrohjen ndërtesave të 
afërme ku ka kazanë për djegien e bio-gazit 
dhe instalime për ngrohje me ujë të nxehtë. 
Në rast se paraqitet tepricë e nxehtësisë, ajo 
mund të distribuohet edhe deri te ndërtesat 
që ndodhen më larg, ose në mënyrë të 
drejtë për drejtë nëpërmjet të gaz sjellësit 
ose në mënyrë indirekte nëpërmjet rrjeteve 
të ndryshme për ngrohje. Sido që të jetë, 
shumë shpesh, në instalimet apo ndërtesat 
më të vogla një pjesë e gazit duhet të 
„digjet në të thatë (kot)“, posaçërisht gjatë 
verës, kur kërkesa është më e vogël. (Kjo 
është më e përshtatshme nga aspekti 
ekologjik se sa të lirohet bio-gazi i pa djegur 
në atmosferë.)  
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ПРИРАЧНИК ЗА 
ЗАИНТЕРЕСИРАНИ  КОРИСНИЦИ
ЗА ТЕХНОЛОГИЈА ЗА БИОГАС 

НА СТОЧАРСКА ФАРМА

PRODHIMI I KOMBINUAR 
I NXEHTËSISË DHE I 
ENERGJISË ELEKTRIKE 
Bio-gazi mund të përdoret për prodhimin 
e energjisë elektrike dhe të nxehtësisë në 
të njëjtin instalim dhe në të njëjtën kohë. 
Rreth 30-40% të energjisë të gazit mund të 
shëndërrohet në energji elektrike, ndërsa 
mbetja apo teprica – në energji të ngrohjes. 
Para se të përdoret bio-gazi prej tij duhet të 
hiqen lagështia dhe grimcat e forta, ndërsa 
sipas nevojës edhe substancat tjera të cilat 
shkaktojnë korrozion (për shembull sulfiti 
i hidrogjenit). Bio-gazi mund të përdoret 
në të ashtuquajturat motorë të gaztë (që 
punojnë me gaz) të cilët kyqen apo lidhen 
në elektro-gjeneratorë. Tek instalimet apo 
fabrikat më të mëdha mund të përdoren 
instalime kogjenerative me turbina gazi 
që punojnë me bio-gaz. Në Europë mund 
të gjinden apo blihen edhe mikro turbina 
me fuqi ndërmjet 25 dhe 100 kilovatë, për 
prodhim të kombinuar të energjisë elektrike 
dhe asaj të nxehtësisë  

BIO-GAZI SI LËNDË DJEGËSE 
PËR AUTOMJETET 
Përdorimi i bio-gazit si lëndë djegëse për 
automjete është në rritje e sipër. Shumica e 
stacioneve apo pikave për mbushjen e bio-
gazit sot gjenden në Suedinë jugore dhe 
atë perëndimore, mirëpo numri, gjithashtu 
është duke u rritur edhe në vendet tjera. Kur 
përdoren si karburante apo lëndë djegëse, 
edhe bio-gazi edhe gazi natyror quhen 
gaz për automjete. Automobilat të cilat 
përdorin (apo lëvizin me) gaz për automjete 
shpesh quhen si automobila me dy lloje 
të karburanteve për shkak se kanë dy 
rezervuare të ndryshme për të dyja lëndët 
djegëse apo karburantet - atë për benzinë 
dhe atë për gaz. Motori i njëjtë përdoret për 
të dy llojet e karburanteve dhe automobili 
në mënyrë automatike hidhet (ndërron 
punën) prej gazit në benzinë në rast se 
harxhohet gazi.  Ekzistojnë edhe motorë 

të cilët punojnë me të dy karburantet në 
të njëjtën kohë (motori quhet dual-fuel, 
gjatë së cilës deri më 90% nga nafta (dizeli) 
mund të zëvendësohet me gaz), dhe me 
bio-gaz për automjetet me dizel motorë (që 
djegin dizel).  Ky motor është një alternativë 
e mirë për automjetet e rënda komunale 
dhe automjetet e tjera transportuese, për 
shkak se gazrat të cilat nxirren jashtë nuk 
janë të dëmshëm për mjedisin jetësor (për 
shkak të shpenzimit të vogël të karburantit 
dhe emetimit të ulët të oksideve të azotit 
dhe grimcave të tjera të dëmshme).

PASTRIMI I BIO-GAZIT
Që bio-gazi të përdoret si karburant tek 
automjetet, ai duhet të pastrohet nga 
dioksidi i karbonit. Bio-gazit të pastruar i 
shtohet erë (aromë ai “aromatizohet”) me 
aditiv apo shtesë me erë të pa këndshme që 
të theksohet apo tërhiqet vëmendja gjatë 
derdhjes apo rrjedhjes së tij të pa kontrolluar 
nga instalimet. Gjithashtu, doemos duhet 
të largohet uji, sulfiti i hidrogjenit dhe 
grimcat. Pastaj, bio-gazi komprimohet 
apo kompresohet nën shtypje prej 200 
barëve. Bio-gazi i pastruar përmban më së 
paku 95% metan, dhe për atë shkak mund 
të përdoret në të njëjtën mënyrë si gazi 
natyror. Përmbajtja e energjisë në një metër 
kub bio-gaz të pastruar (vëllimi i gazit në 
0oC dhe shtypje atmosferike) është e njëjtë 
me energjinë të përmbajtur në 1 litër të 
benzinës. Për shkak të largimit të dioksidit 
të karbonit, gazi lirohet apo lëshohet nëpër 
një dush të ujit, ndërsa metoda bazohet 
në faktin se dioksidi i karbonit më mirë 
tretet në ujë se sa në metan. Dioksidi i 
karbonit, gjithashtu, mund të ndahet nga 
metani me përdorimin e teknologjisë e cila 
zbatohet në temperatura të ulëta. Metoda 
bazohet në faktin se të dy gazrat kanë pika 
të ndryshme të vlimit, çka do të thotë se 
dioksidi i karbonit mund të largohet me 
ftohjen e bio-gazit deri në gjendjen e tij 
të lëngët. Dioksidi i karbonit i lëngshëm i 
cili fitohet gjatë kësaj procedure mund të 
përdoret si ftohës në industrinë ushqimore 
ose tek transporti me ngrirës (kamionët me 
frigoriferë). 
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PROPOZIMI PËR 
PILOT-PROJEKT 
Prodhimtaria dhe përdorimi i bio-gazit në 
fermë të derrave, fermë të kafshëve.
Vendi: _________________

Për realizimin e projektit nevojiten këto 
elemente:

– fermë derrash apo fermë e kafshëve e 
cila është e interesuar për projektin;

– projekt për fermën (zgjidhje teknike) për 
prodhimin e bio-gazit);

– material për realizimin (ndërtimin) e 
projektit; 

– parashikim i aspekteve ekonomike dhe 
atyre të mjedisit jetësor;

– pjesëmarrje e drejtë për drejtë e ekipit 
hulumtues - nga skica deri te fillimi i 
punës stabile të digjestorit;

– trajnim themelor për përdoruesit e 
digjestorit;

– trajnime themelore për administratën 
vendore;

– projekt për shfrytëzimin e bio-gazit dhe 
pajisjeve (aparateve);

– udhëzim operativ për mbikëqyrjen e 
digjestorit për bio-gaz dhe gaz përçuesit;

– analizë e tregut të mundshëm për 
shitjen e bio-gazit;

– fushatë për promovimin e projektit në 
përdorim.

Plehu i stallës ( i kafshëve apo i derrave) 
nga natyra nuk është pleh i vërtetë. Pjesa 
kryesore e plehut nga ferma e kafshëve 
mblidhet në sasi të mëdha afër fermave. 
Që ajo të bëhet apo shëndërrohet në 
pleh, nevojitet që ajo të qëndrojë një 
periudhë të gjatë kohore (6-7 muaj). Sa 
më e gjatë të jetë kjo periudhë aq më 
shumë humben materiet e dobishme apo 
të vlefshme. Për atë shkak nevoitet një 
teknologji efikase për udhëheqjen me 
materialet e mbeturinave nga ferma- në 
këtë rast plehun e stallës apo të kafshëve 

Instalimi për bio-gaz mundëson prodhim 
më të shpejtë të plehut organik me 
digjestim anaerobik, i cili përmban 
substanca aktive dhe mikroelemente. 
Edhe përskaj faktit se plehu organik i cili 
është i prodhuar nga instalimi i bio-gazit 
është njëfar lloji i prodhimit të dorës së 
dytë në digjestor, ai i ka këto përparësi 
në krahasim me plehun konvencional të 
stallave dhe plehun kimik:

1. Maksimalisht e mban dhe e akumulon 
amoniakun. Në procesin e zgjatur të 
ruajtjes të plehut të stallës (fermentimin) 
humben 50% të amoniakut, mirëpo 
në instalimin e bio-gazit, duke ju 
faleminderuar digjestimit anaerobik, i 
tërë amoniaku (për shkak të azotit – N) 
tërësisht mbetet apo ruhet në plehun 
biologjik apo bio-plehun. Përveç asaj, 
përmbajtja e amoniakut të tretur (NH4) 
rritet për 10-15%. 

2. Nuk ka fara nga bari i keq. Një tonelatë 
nga plehu i freskët i stallës përmban 
deri më 10 mijë fara nga barishtet të 
cilat mund edhe të mbinë edhe pasi që 
të kenë kaluar nëpër lukthin e kafshës. 
Në instalimin për bio-gaz 99% nga farat 
e barishteve e humbin mundësinë që të 
mbijnë përsëri. 

3. Nuk ka mikro-florë patogjene. Bajgët e 
kafshëve mund të përmbajnë bakterje 
patogjene të cilat janë të rrezikshme 
për shëndetin e kafshës dhe shëndetin 
e njeriut (salmonela, akarioza, dhe 
sëmundjet e zorrëve). Për shkak të 
trajtimit të posaçëm të bio-plehut në 
instalimin e bio-gazit, në atë gati se edhe 
nuk do të mbetet mikro-florë patogjene. 

4. Prezenca e mikro-florës aktive. Shkalla 
e lartë e materies organike – humusit 
– ka ndikim të fuqishëm mbi aktivimin 
e mikroorganizmave në truall. Mbajta 
e amoniakut dhe proceset e tjera 
mikrobiologjike intensifikohen apo rritet 
në mënyrë të konsiderueshme.  
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5. Nuk ka nevojë prej ruajtjes apo 
deponimit paraprak. Bio-plehu, duke ju 
faleminderuar formës së tij, mund që në 
mënyrë efikase të hidhet pa deponim 
apo ruajtje paraprake dhe ka rezultate 
efektive menjëherë pasi të vihet mbi 
tokë apo truall.  

6. Materiet ushqyese nga bio-plehu 
mbeten në tokë. Gjatë kohës të sezonit 
të prodhimit, 80% nga plehu artificial 
kimik lahet apo tretet në tokë, për çka 
gjatë vitit hidhen apo vendosen sasi 
të mëdha. Në të njëjtën kohë (nga ana 
tjetër) vetëm 15% nga bio-plehu tretet 
apo humbet dhe për atë shkak, edhe në 
sasi shumë të vogla, ai do të ndikojë 3-5 
vjet më gjatë se plehu kimik.  

7. Ndikim më të përshtatshëm apo 
volitshëm ekologjik mbi tokën apo 
truallin. Plehu artificial kimik në mënyrë 
të konsiderueshme e dëmton dhe e ndot 
tokën dhe ujërat nëntokësorë. Për dallim 
nga ai, bio-plehu është ekologjikisht i 
pastër. 

Nga një tonelatë pleh të kafshëve mund 
të fitohen prej 25 deri më 40 m3 bio-gaz.

Nga një tonelatë pleh nga ferma e 
derrave mund të fitohen prej 25 deri më 
45 m3 bio-gaz.

VETITË TJERA TË 
INSTALIMIT  
Pajisja për shtimin e bio-masës është 
e ndryshme në varësi nga lagështia e 
plehut. Për shembull, plehu i lëngët (75% 
deri 80%) hidhet me mbushës rrotullues 
në formë spirale (ngjashëm me makinën 
për bluarjen e mishit). Plehu i lëngët mund 
të përzihet me plehun e fortë dhe brumi 
të pompohet në digjestor nga stacioni 
(apo vendi i mbledhjes) për pompim. 
Zgjidhja më e mirë për një kompleks për 
ruajtjen e kafshëve është që  bio-gazi 
të përdoret për prodhimin e energjisë 

elektrike dhe asaj të nxehtësisë. Edhe në 
rast se ai kompleks apo tërësi ka shpenzim 
të ulët të energjisë elektrike, fermat çdo 
herë kanë linjë tjera të prodhimit për të 
cilat nevojitet energjia elektrike. Bio-gazi, 
gjithashtu, mund të përdoret për ngrohje 
të drejt për drejtë. 

PARIMI APO PRINCIPI I 
MENAXHIMIT
Plehu i kafshëve mblidhet në një rezervuar 
grumbullues (për mbledhje), për shkak të 
mbledhjes primare, ngrohje dhe përzierje 
të kujdesshme dhe homogjenizimin me 
mikserë mekanik, dhe në atë mënyrë 
fitohet një brumë i quajtur substrat. Në rast 
se instalimi apo makinat janë mekanike, 
substrati shtohet në digjestor, pak nga pak 
8-12 herë në ditë në mënyrë të programuar 
kohore, në rast se plehu është i lëngshëm – 
me pompim, ndërsa në rast se plehu është i 
fortë - me mbushësin rrotullues spiral.   
Digjestori është dhomëz (Komorë) 
hermetikisht e mbyllur e cila nuk lëshon gaz, 
dhe është e ndërtuar prej betonit të armuam 
(të përforcuar). Që të ruhet temperatura 
e qëndrueshme, nga ana e brendshme ka 
sistem për nxehjen e mureve dhe fundit 
(dyshemesë). Digjestori, paraprakisht, gjatë 
përpunimit, medoemos kontrollohet me 
test të domosdoshëm hidraulik për mos 
lëshueshmëri. Që të parandalohet humbja e 
nxehtësisë, pjesa e jashtme e digjestorëve 
është e izoluar në mënyrë termike. Në 
digjestor ka të instaluar edhe një mikser 
elektro-mekanik me të cilin kryhet përzierja 
e tërësishme dhe e kujdesshme. Në varësi 
nga vetitë fizike-mekanike të  substratit, 
mund të përdoren edhe sisteme të 
ndryshme të përzierjes (sisteme mekanike, 
hidraulike ose pneumatike).   
Teprica e bio-masës së fermentuar e 
cila paraqitet  gjatë çdo rimbushjeje të 
digjestorit  largohet me anë të pompimit, 
ose me derdhje, me qëllim që të mbahet 
nivel i qëndrueshëm i materies në digjestor 
(në të njëjtat periudha si mbushja).
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Tek sistemet e automatizuara kontrolli i 
bio-digjestorit kryhet mes kompjuterit 
të programuar qendror, në përputhje me 
parametrat dhe kufizimet e përcaktuara. 

Bio-gazi i prodhuar mblidhet në 
rezervuarët e gazit. 
Kapaku i digjestorit për bio-gaz përdoret 
si rezervuar i bio-gazit. Ai nuk lëshon gaz 
dhe shërben për ruajtjen apo deponimin 
primar të gazit. Kapaku i cili është në 
formë të membranës elastike dhe është 
rezistues ndaj rrezeve ultra violete dhe 
ozonit dhe ka kapacitet të vogël për 
gaz. Vetë rezervuari për bio-gaz është 
i bërë prej materialit shumë elastik dhe 
që nuk digjet. Elasticiteti i madh i merr 
meritat e përforcimit të mirë. Struktura 
e konstruksionit të rezervuarit është e 
ngjashme si e një enës e cila bymehet. 
Hapësira ndërmjet rezervuarit dhe 
mbështjellësit të jashtëm mbushet me 
ajër me kompresor të vogël, i cili krijon 
mbështjellëse, të rrumbullakët dhe të 
vetë qëndrueshme në formë të kupës 
(kupolës).   

Përdorimi i bio-gazit kryhet nëpërmjet të 
tubacionit, i cili ka një njësi automatike 
për lëshim apo lirim dhe pajisje sigurie 
të cilat nuk lejojnë të paraqitet shtypje 
e rritur në rezervuarin e gazit. Të gjitha 
pajisjet punojnë sipas të dhënave të 
senzorëve për kufizim. Nga rezervuari 
bio-gazi vazhdimisht dërgohet tek njësia 
për ko-gjenerim (bashkë gjenerim) ose 
në sistemin për trajtim të bio-gazit.  

Biomasa e digjestuar shkon në njësinë 
për ndarje. Njësia mekanike për ndarje 
punon 8-12 herë në ditë në mënyrë të 
programuar kohore dhe e ndan biomasën 
e digjestuar e plehut të lëngët dhe atij 
të thatë. Plehu i fortë transportohet me 
ngarkues – mund të vendoset edhe nëpër 
ara, ose të thahet, të kalbet dhe më pas 
të shitet. Një pjesë e plehut të lëngët 
pompohet nëpërmjet të tubacionit  në një 
pishinë për ujëra të zeza dhe përdoret për 
ujitje (apo plehërim). 

Të gjitha instalimet për bio-gaz janë të ud-
hëhequra nga një sistem automatik, ndër-
sa pjesëmarrja e njerëzve është e shpier 
në minimum. Instalimi për bio-gaz mund 
të udhëhiqet apo komandohet edhe nga 
ndonjë person me trajnim dy javor, për 
shkak se i tërë sistemi është i udhëhequr 
nga sistemi kontrollues automatik. Puna 
e instalimit për bio-gaz paraqitet apo vë-
zhgohet në ekran në dhomën e kontrollit, 
e cila është e pajisur me kompjuter për 
komandë qendrore dhe mundëson ud-
hëheqje të instalimeve (apo aparateve) 
të bio-gazit me një model automatik për 
komandë lokale apo telekomandë (në 
largësi). 
Në rast se ferma nuk është e interesuar 
për prodhim të drejtë për drejtë të 
energjisë elektrike, mund të instalohet 
edhe sistem i trajtimit të bio-gazit për 
shkak të përdorimit të tij të mëtutjeshëm 
dhe bio-gazi nga rezervuari për gaz do të 
shoqërohet apo zbatohet në atë sistem. 
Procesi i trajtimit të bio-gazit është i ndarë 
në pesë faza: tharja e bio-gazit (heqja e 
ujit), komprimimi (shtypja) deri në shtypje 
punuese, pastrimi nga shtojcat, ftohja dhe 
largimi i CO2 në gjendje të lëngshme.
Përparësitë të sistemit të tillë janë 
shpenzimi i vogël i energjisë dhe 
pagueshmëria e tij për periudhë të shkurtë 
për shkak të prodhimit të CO2 të lëngshëm. 
Sistemi është modular dhe funksionon në 
bazë të  „kyçe dhe fillo (ndize dhe puno)“, 
me çka bëhet shmangja e periudhës së 
gjatë të fillimit të punës..  
CO2 i lëngshëm i prodhuar mund të 
përdoret si agjens për ngrirje në sistem 
ose tu shitet kompanive të tjera. Bio-gazi 
i trajtuar (bio-metani) mund të përdoret 
si gaz natyror ose si lëndë djegëse për 
automjetet. Për pikat apo stacionet për 
mbushjen e gazit nuk nevojitet sipërfaqe 
e madhe dhe mund të përdoret për 
mbushjen e automobilave, autobusëve 
dhe automjeteve tjera. Stacionet për 
mbushje me gaz me kompresorë me 
shtypje të ulët mund të vendosen në 
afërsi të rrugëve, autostradave kryesore 
apo në territorin e kompanisë. 
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Vetia/karakteristika Parametrat Vlerat
1 Sasia e materialit të 

papërpunuar të hyrë 
ton/den 20 40 60 80 100 200 400

2 Bio-gazi i prodhuar2 m3/den  200 2400 3600 3800 6000 12000 24000
3 Shpenzimi i energjisë 

elektrike
kWh 10 15 20 25 30 50 80

4 Shpenzimi i energjisë 
së nxehtësisë

kWh 25 50 72 96 115 230 420

5 Numri i  udhëheqësve 
të punësuar

persona 1 1 1 1 1 1 1

6 Sipërfaqja e nevojshme 
për instalimin

hektarë 0,2 0,25 0,30 0,45 0,50 0,65 0,80

7 Prodhimi i bio-plehut 
të fortë 

ton/den 10 20 30 40 51 102 204

8 Prodhimi i bio-plehut të 
lëngshëm

m3/den 8 16 24 32 43 46 92

Karakteristikat teknike në instalimet për bio-gaz në fermat e kafshëve dhe derrave

Çmimet e përafërta për kompletimin e instalimit (fabrikës) për bio-gaz në fermat 
blegtorale dhe të derrave 

Kapaciteti 
për hyrjet 
ditore të 

materialit të 
papërpunuar  
 (tonelatë/

den)

Çmimi* në € (euro)
Studim për 

mundshmërinë
(dhe elaborat)

Projektet që 
realizohen
(te gjithë)

Mbikëqyrje 
mbi realizimin

Pajisjet 
makinerike 

dhe elektrike

Materialet 
dhe puna e 

dorës

20 24 000 37 000 17 000 230 000 175 000
40 24 000 52 000 17 000 310 000 230 000
60 24 000 67 000 17 000 350 000 270 000
80 24 000 75 000 17 000 385 000 300 000
100 24 000 90 000 17 000 430 000 325 000
200 24 000 110 000 17 000 625 000 470 000
400 24 000 130 000 17 000 1 100 000 835 000

* Çmimet janë pa TVSH

* Sasia e prodhuar e bio-gazit nga plehu i freskët i kafshëve
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SHEMBULL PËR INSTALIM 
DIGJESTOR:
Instalim (ndërtesë) digjestor me pishinë 
të hapur me kapacitet deri më 100 m3.

Që të përfundohet instalimi, nevojitet që:

1. Të nivelohet kanali për mbledhje 
(grumbullues) dhe në hyrje në 
pishinën e hapur të krijohen kushte 
për parandalimin e materialit të 
madh (copave më të mëdha- duhet 
të përpunohet dhe vendoset një rrjet 
metalik) dhe të mundësohet ndërtimi 
i një tubacioni (NO 300) për furnizim 
të substratit drejtë për së drejti në 
fazën e lëngshme të përmbajtjes së 
digjestorit. Këto punë ndërtimtarie 
kërkojnë materiale ndërtimore shtesë 
dhe punë dore me mbikëqyrje, në bazë 
të projektit të përgatitur e të përpiluar.   

2. Në anën e kundërt të kanalit për 
mbledhje apo grumbullim duhet të 
ndërtohet një pishinë për rrjedhje jashtë 
apo derdhje nga digjestori, ose pishinë 
ku do të dërgohej teprica e substratit 
(materie e përpunuar) nga digjestori. 
Pishina duhet të dimensionohet 
ashtu që të mund të pranojë 40% 
të kapacitetit të digjestorit, ndërsa 
uji i derdhet jashtë do të përdoret 
për ujitje, ose si pleh i lëngshëm për 
prodhimtarinë bujqësore në afërsi. Për 
këtë operacion apo veprim duhet të 
sigurohet material shtesë ndërtimor 
dhe punë dore me mbikëqyrje, në bazë 
të projektit të përgatitur e të përpiluar.   

3. Për digjestorin duhet të përpunohet 
dhe të ndërtohet (montohet) mbulojë 
elastike nga cerada (pëlhura e gomuar) 
jo lëshuese, e cila në të njëjtën kohë 
do të jetë edhe rezervuar grumbullues 
edhe regulator i shtypjes të gazit i cili 
do të lëshohet në digjestor. Mbulesa 
elastike do të jetë e përpunuar sipas 
masave të përpiluara të pishinës së 
hapur dhe do të jetë hermetikisht e 

përforcuar në pjesën e sipërme të 
pishinës, ashtu që bashkë me murin e 
jashtëm të pishinës do të krijojë sistem 
hermetikisht të mbyllur nga i cili do të 
pamundësohet çfarë do rrjedhje e bio-
gazit të krijuar.   

4. Në pjesën e sipërme të pishinës afër 
majës, në një vend të përshtatshëm do 
të vendoset tubacion (sistem i gypave) 
(1») për kapjen e bio-gazit  dhe 
dërgimin e tij deri te përdoruesit apo 
konsumatorët. Në dalje të tubacionit 
duhet të vendosen një ventil rregullues, 
një ventil i sigurisë me Dejvi-rrjetëz dhe 
matës i shtypjes të gazit në tubacion. 

5. Tubacioni për dërgimin e bio-gazit 
deri tek përdoruesit është prej gypave 
të polietilenit (për realizimin apo 
vendosjen e instalimeve të ujit) dhe 
e sjell bio-gazin deri te një kolektor 
(grumbullues)- ndarës (i cili bën 
ndarjen) në stallë, afër frigoriferit të 
qumështit (lacto freezer). Grumbulluesi 
(kolektori) është i pajisur me disa (4) 
dalje për konsumatorët dhe në çdo 
njërin prej tyre ka të instaluar nga një 
ventil të mbyllur. Në grumbulluesin apo 
kolektorin instalohet edhe matës për 
shtypjen e gazit.    

6. Konsumatorët apo harxhuesit kyçen 
me gypa të integruar prej gome ose 
me tubacion prej plastike drejtë për së 
drejti nga shpërndarësi:
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Harxhues mund të jenë:

А. Në stallë disa drita të gazta me ndezje 
apo kyçje automatike.

B. Një elektro-gjenerator i vogël (deri 
më 5 kW), i përpunuar për punë me 
bio-gaz ose me benzinë (ose me 
14kW në rast se është motor dizel/me 
naftë me lëndë djegëse apo karburant 
të gaztë), në të cilin do të kyçen disa 
drita dhe një resho (pajisje e vogël 
elektrike për zierje) elektrike për të 
demonstruar përdorimin e energjisë 
elektrike nga gjeneratori. Kohë pas 
kohe mund të kyçet edhe bojleri 
elektrik. Motori ka automatikë dhe 
hedhje automatike prej benzinës në 
bio-gaz dhe të kundërtën.  

C. Një resho të vogël me bio-gaz 
të vendosur në ndonjë vend të 
përshtatshëm për demonstrim. 

D. Bojler i kombinuar (elektrik dhe në 
bio-gaz) për ujë të ngrohtë.

Në këtë mënyrë, nga shpërndarësi kyçen 
apo ngjiten të gjithë katër harxhuesit: dritat 
e gazta (me ndezje apo kyçje automatike), 
motor-gjeneratori, bojleri dhe reshoja e 
vogël në bio-gaz. 

Përshkrimi teknik:

DIGJESTORI
Digjestori është me vëllim deri më 100 м3, 
me dimensione: diametër 5m dhe lartësi 3 
m, nga të cilat 0,8 m mbi tokë, përpunohet 
betoni i përforcuar apo i armuar, me baza të 
mira të cilat nuk lëshojnë ujin. Pas tharjes 
të betonit, nga ana e brendshme lyhet me 
mazë e cila është e rezistueshme (nuk e 
lëshon) ndaj ujit, (si te pishinat e notimit), 
ose zbatohet ndonjë metodë tjetër 
(bitumen dhe alumin, dhe ngjashëm.) që të 
sigurohet rezistueshmëria apo mos lëshimi 
i ujit i pjesës hidraulike të digjestorit.  
Gjatë përpunimit, të mundësohet mbyllje e 
mirë hermetike e gypave të ngjitura apo 
kyçura për mbushje të substratit, përcjellja 
e materialit tepricë, të tubacionit për 
marrjen e bio-gazit dhe ventilit të sigurisë. 
Pjesa e digjestorit e cila gjendet mbi tokë 
(0,8 m) të lyhet me mallter (suvatohet) 
dhe të ngjyroset me ngjyrë fasade sipas 
zgjedhjes së përdoruesit. 
Skajet e digjestorit në pjesën e sipërme 
duhet të përpunohen në formë ovale apo 
të rrumbullakët dhe të lëmuar, me diametër 
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të rrumbullakosjes deri në maksimum 15 
cm.  Kjo mundëson rrëshqitje të mbulojës 
elastike të digjestorit gjatë grumbullimit 
apo mbledhjes të bio-gazit në brendësi. 
Kur ajo është maksimalisht e mbushur apo 
e plotë, mbuloja elastike është në formë të 
kupit gjysme harkor, ndërsa me harxhimin 
e bio-gazit ajo ulet kah brendësia e 
digjestorit.  
Mbuloja elastike përpunohet në formë 
të pëlhurës të gomuar (ceradës), sipas 
masave dhe madhësive të digjestorit. 
Mbuloja përpunohet në ngjyrë atraktive 
sipas zgjedhjes së përdoruesit apo 
konsumatorit dhe mund të akumulojë deri 
më 30 m3 bio-gaz.
Mbulesa vendohet në pjesën e sipërme 
të digjestorit të betonit dhe në mënyrë 
hermetike e mbyll digjestorin. Për atë 
qëllim, ndërmjet mbulojës dhe murit 
vendohet material për hermetizim, ndërsa 
nga ana e jashtme shtrëngohet me 
segmente të lakuara nga hekuri i shtypur  
(metodën e hermetizmit do ta përcaktojë 
projektanti). 

Në fund të digjestorit vendoset një sërë e 
gypave të përforcuar (apo të biruar thellë) 
me diametër prej ¾ coll apo inç dhe me 
shpim apo vrima prej 6 mm, në çdo 15 cm. 
Nëpër këtë sistem mundet që kohë pas 
kohe të lirohet bio-gaz i cili merret nga 
shpërndarësi. Në këtë mënyrë kryhet ri-
qarkullimi i bio-gazit nëpër substrat, me 
funksion apo qëllim që ta fus në lëvizje 
substratin, të mundësojë prekje apo kontakt 
më të mirë me bakterjet metanogjene 
dhe të mundësohet krijim i kores në 
sipërfaqen e substratit, e cila e parandalon 
apo pamundëson emetimin apo lirimin e 
bio-gazit.   Në këtë mënyrë nuk humbet 
asgjë, mirëpo që të funksionojë, nevojitet 
që shtypja e gazit të jetë më e madhe se 
0,25 bar që të mund të mposhtet lartësia 
hidraulike e pishinës prej 2,2 m.  
Në fund të digjestorit vendoset edhe një 
sërë tjetër i gypave të përforcuar (apo 
të biruar thellë) me diametër prej ¾ coll 
apo inç, nëpër të cilat mund të sillet ujë i 
nxehtë. Në rast se procesi është mesofil 

dhe duhet që të mbahet në temperaturë 
prej 37оС, atëherë edhe periudhën verore 
e posaqërisht në periudhën dimërore, 
prodhimi i bio-gazit do të bjere me rënien 
e temperaturave, dhe për atë shkak një 
pjesë nga teprica e bio-gazit të cilin nuk 
dimë se për çka ta përdorim, do ta ngroh 
ujin, i cili do të sillet nëpërmjet gypave të 
përforcuar, edhe atë me rol të dyfishtë: 
ta ngroh substratin dhe ta përziej dhe 
homogjenizojë materialin në digjestor. 
Temperatura e substratit matet me 
dhënësin e temperaturës i cili është 
vendosur në lartësi prej 1m prej fundit, 
ndërsa treguesi e temperaturës do të 
gjendej tek operatori. Në rast se nuk 
ka automatikë, atëherë operatori do të 
përcaktonte se në çfarë mënyre do ta 
mbante temperaturën.   
Digjestori mbulohet me ceradë hermetike 
e cila nuk lëshon gazra, posaqërisht e 
përpunuar për këtë qëllim apo përcaktim 
dhe e vendosur në mënyrë hermetike në 
pjesën e sipërme të digjestorit (si çarshav 
apo mbulojë e shtruar). Ka mundësi të 
pranojë deri më 30 m3 bio-gaz dhe të 
shërbejë si rezervuar për bio-gaz dhe 
rregullator i shtypjes.

HENDEK APO BIRË 
GRUMBULLUESE PËR 
MBUSHJE
Hendeku apo bira grumbulluese për 
mbushje është me kapacitet prej 15 m3 
dhe është pjesërisht e hapur. Nevojitet 
të bëhet hidro-izolim (izolim i ujit) dhe 
të bëhet  një kyçje apo ngjitje kah bio-
digjestori. 

HENDEK APO BIRË 
GRUMBULLUESE PËR 
ZBRAZJE
Hendeku apo bira grumbulluese për 
zbrazje ka kapacitet prej 15 m3, nuk 
është e përpunuar dhe i nevojitet që në 
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mënyrë plotësuese të përpunohet nga 
betoni i përforcuar (armuar) në nivel të 
themelit apo bazës. Në pjesën e sipërme 
përpunohet dhe baza për pompën e cila 
shërben për zbrazjen e tepricës së ujit nga 
digjestori.

POMPA PËR PLEHUN E 
LËNGSHËM
Duhet të blihet pompë për tërheqjen e 
plehut të lëngshëm me kapacitet prej 100 
litra në minutë, sipas mundësisë të jetë 
pompë e cila do të transportojë materie 
qullore dhe të aktivizohet në mënyrë 
automatike me rritjen e nivelit të ujërave të 
zeza nga digjestori (me tapë).

PISHINË PËR MBLEDHJEN 
APO GRUMBULLIMIN E 
PLEHUT TË LËNGSHËM 
Pishina për grumbullimin e plehut të 
lëngshëm është në afërsi të instalimit dhe 
shërben për pranimin e të gjitha sasive të 
lëngut para përdorimit të tyre në ekonominë 
bujqësore. Parashihet që pishina të jetë 
me kapacitet prej 200  m3 dhe të jetë e 
përpunuar si pishine e betonit.

RRJET PREJ GYPAVE 
PËR DISTRIBUIM APO 
SHPËRNDARJE TË BIO-GAZIT
Është e nevojshme që të përpunohet 
një rrjet i gypave për distribuimin apo 
shpërndarjen e bio-gazit, e cila do të jetë e 
përbërë prej: shpërndarësit, ventileve dhe 
gypave te polietilenit me ndarës deri te secili 
shpenzues. Në grumbulluesin nevojiten që 
të vendosen manometër dhe termometër 
për kontroll të temperaturës dhe shtypjes.

RRJETI ELEKTRIK
Nga motori-gjeneratori i cili do të prodhojë 
energji elektrike, korrenti apo rryma elektrike 

dërgohet deri te dollapi elektrik, ku ekziston 
një ndërprerës i cili e hedh apo kalon për-
dorimin e korrentit apo energjisë elektrike 
nga rrjeti elektrik nga gjeneratori. Tabela/
pllaka ndarëse ka disa siguresa dhe prizë 
të të gjithë harxhuesve të cilët munden të 
përdorin rrymë nga gjeneratori. Ato janë 
dritat (dritat në stallë), frigoriferi i qumështit 
(lacto freezer), pompa për plehun e lëng-
shëm, bojler i kombinuar në rrymë dhe gaz 
dhe harxhues të tjerë të vegjël.

FURNIZIM DHE MONTIM 
APO VENDOSJE E PAJISJEVE 
DHE MJETEVE PËR 
PËRDORIMIN E BIO-GAZIT
Për shkak se bëhet fjalë për instalim 
pjesërisht si demonstrues ashtu edhe 
edukativ, nevojitet që të furnizohen apo të 
përpunohen këto elemente:

1. Furnizimi dhe montimi i tabelës së madhe 
demonstruese me skemë të instalimit apo 
fabrikës dhe sinjale ndriçuese - shenja për 
aktivitetet e secilit nga departamentet, 
mundësisht me matës për gazin i cili 
qarkullon, dhe tregues për sasinë e 
disponueshme të bio-gazit, shtypjen e tij 
(dhe mundësisht përbërjen e tij). 

2. Furnizim dhe montim i motorit të gaztë 
(dizel dhe të gaztë) për prodhimin e 
energjisë elektrike, deri në fuqi prej 15 кW.

3. Furnizim dhe montim i bojlerit të 
kombinuar elektrik dhe të gaztë për ujë të 
nxehtë..

4. Furnizim dhe montim i shporetit në bio-
gaz (mundësisht edhe ngrohëses) me dy 
poçe. 

5. Furnizim dhe montim i dritave të gazit për 
përdorim të jashtëm me ndezje apo kyçje 
automatike me shkëndi elektrike (5-6 
copë).

6. Furnizim dhe montim i poçit (djegësit) me 
ndezje automatike të djegies të tepricës të 
gazit të papërdorur në periudhën e verës.
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DOKUMENTET PLOTËSUESE 
TË CILAT DUHEN TË 
PËRGATITEN

1.  Elaborat i aspekteve ekonomike dhe atyre 
të mjedisit jetësor 

2.  Udhëzim – doracak për trajnim themelor 
për personat të cilët punojnë (udhëheqin) 
instalimin 

3.  Doracak për administratën vendore, për 
shkak se bëhet fjalë për instalim me 
materiale ndezëse (për inspektorët në 
vetëqeverisjen lokale) 

4. Projekt për siguri dhe shëndet 
5.  Projekt dhe udhëzim për veprim (mbrojtje 

kundër zjarrit)
6.  Udhëzim për përdorim racional të bio-gazit 

në pajisjet dhe repartet
7.  Udhëzim për promovimin e projektit në 

përdorim 
8.  Miratim për përdorimin e instalimit ( nga 

organet mbikëqyrëse mbi realizimin)

PËRSHKRIMI TEKNIK-
TEKNOLOGJIK
Në stallë ruhen 10 lopë të cilat japin sasi të 
mëdha të qumështit. Përveç premisave apo 
godinës kryesore, në objekt ekziston edhe 
premisë ndihmëse për pajisjet plotësuese 
(pajisjet apo aparatet për mjelje, frigoriferi i 
qumështit, uji i ngrohtë dhe ngjashëm).  

Në mes të stallës gjendet një kanal 
grumbullues për materie të mbetura 
(mbeturinave) në të cilin grumbullohet 
bërlloku. Sipas strukturës të stallës dhe sipas 
të dhënave letrare, në ditë, mblidhen rreth 45 
kilogram materie, me 11% materie të thatë. 
Nëpër kanalin mbledhës apo grumbullues 
mbeturinat (materiet e mbetura) bartet apo 
lëviz kah hendeku grumbullues në dalje të 
stallës.  

Në afërsi të stallës është ndërtuar instalim 
digjestues me pishinë digjestuese prej 60 
m3, i cili mbushet me mbetje (materie të 
mbeture), është i mbuluar me pëlhurë të 
gomuar (ceradë) dhe në të krijohet bio-gazi. 
Pritet që prodhimtaria më e madhe ditore 
në disa ditë të arrijë 20 m3, ndërsa më vonë 
stabilizohet në më së tepërmi 8 m3 bio-gaz 
në ditë (një ditë e natë=24 orësh). 

Në digjestorin (psihrofili - pas stabilizimit, 
e cila zgjat rreth 45 deri më 90 ditë) gjatë 
çdo dite futen nga 450 kilogram mbeturina 
(materie të mbetura), nga e cila prodhohen 
nga 8 m3 bio-gaz.

Bio-gazi merret nga tubacioni dhe 
dërgohet në ndarës për shpërndarje deri te 
përdoruesit. 

Përdorues të bio-gazit mund të jenë:

А. Elektro-gjenerator i gaztë dhe dizel  për 
prodhimin e energjisë elektrike, i cili 
do të mundeshte të prodhojë deri më 
60 кWh energji në ditë, me ngarkesë 
maksimale prej 10 кW;

B. Rryma elektrike shpërndahet me 
anë të dollapit elektrik deri te bojleri i 
kombinuar i gazit dhe elektrik, pompa 
për ujë, frigoriferi i qumështit dhe deri 
te dritat (mirëpo edhe harxhuesit e 
tjerë) dhe çdo kush nga harxhuesit apo 
shpenzuesit do të mundej ta përdor 
përderisa punon motori-gjeneratori;

C. Bojler i kombinuar i gaztë dhe elektrik 
për përgatitjen e ujit të ngrohtë (mirëpo 
tani si përdorues i bio-gazit);

D.  Pompë për ujë, e cila tërheq ujë nga 
vrima apo hendeku i cili derdhet 
(stërmbushet dhe derdhet) dhe e 
dërgon  deri te pishina grumbulluese 
për pleh të lëngshëm;

E.  Shporet me dy djegës apo poçe për 
bio-gaz (mund të kombinohet me 
ngrohëse e cila punon me bio-gaz);

F.  Drita të gazta për ndriçimin e stallës dhe 
dhomave apo premisave ndihmëse.
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Një punonjës (operator – i cili punon) i 
trajnuar mund të udhëheq me instalimin dhe 
të komandon me përdorimin e bio-gazit, 
mirëpo në variant më të sofistikuar ajo do 
të mund të automatizohej me udhëheqje 
elektronike.  

Në këtë fazë, për shkak se bëhet fjalë për 
instalim tregues të karakterit edukativ, 
nevojitet që të jesh punonjës apo operator 
i trajnuar.  

Udhëhiqet në mënyrë automatike vetëm në 
rast se vjen në rrezik nga stër-mbushja e 
digjestorit me bio-gaz, dhe në atë rast ndizet 
apo kyçet breneri për djegien e paanshme 

të bio-gazit, për shkak se në atë mënyri ai 
hidhet dhe është më pak i dëmshëm për 
mjedisin. Kjo mundet shpesh të ndodh 
gjatë periudhës së verës, kur nuk ka shumë 
harxhues apo shpenzues të gazit.

Në instalimin mund të përpunohen edhe 
punë shtëpiake edhe të tjera hulumtuese, 
nëpërmjet të matjes së punës dhe gjetjes 
të kushteve optimale për prodhimin dhe 
përdorimin e energjisë së fituar. 

Sendet e nevojshme për ta fut instalimin në 
funksion
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 1.  Digjestori
Lloji  aktivitetit (realizimi) Njësia 

masë
Njësia 
çmim

Gjithsej

1.1. Shtim apo zgjerim i digjestorit për 0,8 m mbi tokë  
1.2. Shtim apo zgjerim i birës-hendekut grumbullues për 

mbushje 
1.3. Shtim apo zgjerim i platosë për pompë për ujërat e 

zeza 
1.4. Montimi dhe hermetizimi i gypave për sjellje të 

substratit dhe përcjellje të bio-gazit 
1.5. Hidro-izolimi i digjestorit deri në gjendje të mos 

lëshueshmërisë 
1.6. Përpunim hermetik i pëlhurës së gomuar (ceradës) 

e cila nuk i lëshon gazrat sipas masave të digjestorit  
1.7. Përpunimi i sistemit për hermetizim dhe përforcim 

të pëlhurës së gomuar (ceradës)  mbi digjestorin 
1.8. Montimi i tubacionit për ventil sigurie dhe Dejvi-

rrjetëz në largësi prej 5 m deri te digjestori  
1.9. Furnizim dhe montim i ventilit të sigurisë 
1.10. Furnizim dhe montim i Dejvi-rrjetëzës mbrojtëse 
1.11. Përpunim dhe montim i rrjetit gypor të përfaruar 

për bio-gaz të montuar në fund (dysheme) të 
digjestorit 

1.12. Përpunim dhe montim i rrjetit gypor të përfaruar 
për ujë të nxehtë të montuar në fund (dysheme) të 
digjestorit

1.13. Montim i dhënësit termo metrik në 1 m nga fundi 

2. Vrima apo hendeku grumbulluese për zbrazje

Lloji i aktivitetit (realizimi) Njësia 
masë

Njësia 
çmim

Gjithsej

2.1. Përpunim i hendekut grumbullues 
2.2. Montimi i gypave për sjellje dhe përcjellje 
2.3. Hidro-izolim i hendekut deri në mos lëshueshmëri  

të ujit
2.4. Përpunimi i bazamentit për pompë dhe montimi i saj 
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3. Pompa për pleh të lëngshëm

Lloji i aktivitetit (realizimi) Njësia 
masë

Njësia 
çmim

Gjithsej

3.1. Furnizim dhe montim i pompës (maksimum 100 lit/
min ) , sipas mundësive pompë për materiale qullore 
me aktivizim automatik me matës të nivelit

4. Pishinë grumbulluese për pleh të lëngshëm

Lloji i aktivitetit (realizimi) Njësia 
masë

Njësia 
çmim

Gjithsej

4.1. Përpunimi i pishinës grumbulluese 
4.2. Hidro-izolimi i pishinës deri në mos lëshueshmëri të 

ujit 

5.  Rrjeti me gas për biogas

Lloji i aktivitetit (realizimi) Njësia 
masë

Njësia 
çmim

Gjithsej

5.1. Përpunim dhe montim i shpërndarësit me gjashtë 
dalje sipas vizatimit teknik 

5.2. Përpunimi i rrjetit shpërndarës prej PE ½ " për drita 
me gaz 

5.3. Përpunimi i rrjetit shpërndarës prej PE ½ " për 
motor-gjenerator

5.4. Përpunimi i rrjetit shpërndarës prej PE ½ " për 
shporet me bio-gaz 

5.5. Përpunimi i rrjetit shpërndarës prej PE ½ " për bojler 
të gaztë

5.6. Përpunim i kyçjeve me gypa fleksibil 
5.7. Furnizim dhe montim i regulatorit për shtypje

6.  Rrjeti elektrik

Lloji i aktivitetit (realizimi) Njësia 
masë

Njësia 
çmim

Gjithsej

6.1. Dollap shpërndarës me gjashtë siguresa 
6.2. Instalim elektrik për shpërndarje për drita (PGP 

3х1,5)
6.3. Instalim elektrik për shpërndarje për frigorifer të 

qumështit
6.4. Instalim elektrik për shpërndarje për bojler
6.5. Instalim elektrik për shpërndarje për pompë
6.6. Nyjëzim për përdorimin e rrymës nga elektro-

gjeneratori 
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7.  Furnizimi me pajisje dhe pajisje për matje

Lloji i aktivitetit (realizimi) Sasia Njësia 
çmim

Gjithsej

7.1. Furnizim dhe lëshimi në punë i motorit-gjeneratorit 1
7.2. Furnizim dhe lëshimi në punë i bojlerit të kombinuar 1
7.3. Furnizim dhe lëshimi në punë i shporetit për bio-gaz 1
7.4. Furnizim dhe lëshimi në punë i djegësit apo poçit 

me ndezje automatike 
1

7.5. Furnizim dhe lëshim në punë i dritës së gazit 6
7.6. Furnizim dhe lëshimi në punë i regullatorit të 

shtypjes 
1

7.7. Furnizim dhe lëshimi në punë nanometrave për  
shtypje të ulët 

2

8. Pajisje për mbrojtje Kundë Zjarrit KZ

Lloji i aktivitetit (realizimi) Njësia 
masë

Njësia 
çmim

Gjithsej

8.1. Dërgesa e projektit dhe pajisjeve dhe mekanizmave 
për paralajmërim dhe shuarje të zjarrit sipas 
mbrojtjes Kundër Zjarrit KZ / të objektit dhe 
instalacionit  

Rekapitullim i shpenzimeve për finalizim të projektit
01 Përpunim i projektit zbatues të të gjitha fazave të punës 
02 Revizion (rishikim) i projektit për të gjitha fazat e punës 
03 Mbikëqyrje mbi zbatimin e projektit me leje të përdorimit 

për projektin  
1 Digjestor
2 Hendek grumbullues për zbrazje 
3 Pompë për pleh të lëngshëm
4 Pishinë grumbulluese për pleh të lëngshëm 
5 Rrjet i gazit për bio-gaz 
6 Rrjet elektrik
7 Furnizim i pajisjeve, aparateve dhe pajisjeve matëse 
8 Pajisje për Mbrojtje KZ (kundër zjarrit) 

Gjithsej:
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Pjesë e pajisjeve për përdorimin e bio-gazit
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Proces i tjeshtë i shfrytëzimit të energjisë nga mbetjet organike




