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PARATHËNIE

Në vitin 2011 USAID dhe Habitat Makedonia nënshkruan Marrёveshje për 
bashkëpunim qëllimi i së cilës ishte që së bashku të implementojnë projekt kompleks të 
përbërë nga katër komponentё, të quajtur E�kasitet energjetik për sektorin e strehimit 
në Maqedoni, një mundim  i rrallë dhe inovativ që të zhvillohen disa aktivitete që do 
tu ndihmojnë familjeve të Maqedonisë të cilët jetojnë në ndërtesa tё banimit kolektiv 
për ta zvogëluar ndikimin negativ të rritjes së çmimit të energjisë, njëkohësisht duke 
marë parasysh edhe ndikimin e kursimeve energjetike mbi ndryshimet klimatike. 
Gjerësisht, projekti gjithashtu ka për qëllim ta forcoj vetëdijen në mes të faktorëve dhe 
anëve të përfshira në sektorin e�kasiteti energjetik, në këtë mënyrë duke kontribuar 
drejt zgjidhjes së problemeve globale të ditëve të sodit në lidhje me sigurinë energjetike, 
pasigurinë ekonomike dhe varfërinë.

Në bazë të parashikimeve të s�dave në sektorin strehim në Maqedoni, duke kyçur 
format e përdorimit të energjisë dhe harxhimet, pikёnisje e projektit ishte fakti se 
harxhimi i energjisë në Maqedoni është i madh, e degradon rrethinën dhe është joe�kas. 
Përderisa teknologjitë e disponueshme sigurojnë potencial të madh për zvogëlim të 
konsiderueshëm të harxhimit të energjisë në vendbanim, sektori në të vërtetë bën shumë 
pak që ti tejkaloj praktikat e vjetruara dhe joe�kase. Përdoret më shumë energji sa që 
është e nevojshme, pjesёmarrja e vendbanimeve në emisionin e dioksid karbonit është 
shumë e madhe, shumë banues nuk kanë qasje ose disponim të energjisë së pastërt dhe 
pjesa më e madhe e potencialit afarist është e papërdorshme.

Këto konstatime ishim motivim që projekti të mobilizoj palët e interesuara edhe në 
sferën e arsimit, sidomos në nivelin e arsimit të mesëm profesional ku formohet kuadër 
për të cilën është e nevojshme që të ketë njohuritë bazë nga fusha e e�kasitetit energjetik 
të objekteve. Në këtë kuptim projekti inicoi ndryshim të programeve mësimore në 
pjesën e mësimit fakultativ për shkollat e mesme profesionale të drejtimeve: ndërtimore, 
maqinerike dhe elektroteknike, e cila ishte e miratuar nga Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës në Republikën e Maqedonisë. Ky doracak është përpunuar për qëllim të 
ndjekjes më të lehtë të këtij mësimi.

Si i tillë, doracaku paraqet vlerë shtesë për të gjitha mundimet e së ardhmes të 
drejtuara drejt a�rmimit të konceptit të e�kasitetit energjetik në Maqedoni, në mes 
tyre edhe të Habitat Makedonija si organizatë e cila mbetet e vendosur në sigurimin 
e zgjidhjeve të thjeshta, të mira dhe të arritshme për vendbanim për ato që jetojnë në 
kushte të varfërisë, duke i transformuar jetët e tyre si dhe duke promovuar ndryshime 
sociale dhe ekonomike afatgjata.

Habitat Makedonija
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VËREJTJE HYRËSE

Ky doracak është i përgatitur për t’u dhënë materialet bazë për realizim të mësimit për 
lëndën fakultative mësimore: “E�kasiteti energjetik në objekte”, i dedikuar për nxënësit e 
vitit të katërt të regjistruar në profesionin ndërtimor, të makinerisë dhe elektroteknikës 
nga të gjitha pro�let arsimore në shkollat e mesme në R. e Maqedonisë. Projekti është i 
realizuar në bashkëpunim me USAID dhe Habitat Makedonija.

Materiali do të përdoret para së gjithash si doracak për arsimtarët të cilët do ta 
realizojnë programin mësimor të paraparë me lëndën.

Në përgatitjen e këtij materiali i ka paraprirë përpilimi dhe miratimi i programit 
mësimor për lëndën “E�kasiteti energjetik në objektet”. Përmbajtjet dhe gjuha në 
materialin janë të përshtatura për nxënësit e shkollave të mesme, por i njëjti mund të 
shfrytëzohet edhe në publikun më të gjerë i cili dëshiron të informohet dhe ti njohë 
parimet themelore dhe për�timet e praktikumit të “E�kasitetit energjetik në objekte”. 
Më atë, jo vetëm që do të thellohen dituritë e ndërlidhura me e�kasitetin energjetik në 
objektet, por do të rritet edhe vetëdija për rëndësinë e e�kasitetit energjetik për bilancin 
e gjithmbarshëm energjetik dhe ndikimin e parametrave energjetik mbi cilësinë dhe 
mbrojtjen e ambientit jetësor. 

Materiali në doracakun është i ndarë në katër pjesë, nga të cilat e para ka të bëjë me 
elementet e përgjithshme të energjisë dhe e�kasitetin energjetik; e dyta me karakteristikat 
ndërtimore-arkitektonike të objekteve si faktor pasiv të e�kasitetit energjetik; e treta me 
elementet e makinerisë të ndërlidhura me aspektet themelore të ngrohjes dhe �ohjes 
të objekteve; dhe e katërta me aspektet elektroteknike si faktorë aktiv të e�kasitetit 
energjetik në kohëzgjatjen e plotë të shfrytëzimit të objektit.  

Përpunimi i përmbajtjeve të caktuara nga ky, doracak, përcjellja e vazhdueshme 
dhe transmetimi i përvojave nga puna me nxënësit, si dhe interesimi i pritur i shtuar 
për e�kasitetin energjetik, do të kontribuojë për zgjerimin dhe pasurimin shtesë të 
materialit, me çka do të ishin krijuar para supozimet e nevojshme për shndërrimin e 
tij në mjet ndihmës mësimi për nxënësit nga shkollat e mesme të profesioneve teknike.
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PJESA I : ELEMENTE TË PËRGJITHSHME TË 
ENERGJISË DHE TË EFIKASITETIT ENERGJETIK 

Zhvillim i qëndrueshëm 

Zhvillim i qëndrueshëm

Zhvillimi i qëndrueshëm  është zhvillimi që i kënaq nevojat e gjeneratave të tanishme 
pa pasoja negative për ardhmërinë, përkatësisht pa e rrezikuar mundësinë që gjeneratat 
e ardhshme t’i kënaqin nevojat e veta. 

Ky koncept supozon sjellje ndaj ambientit jetësor sikur të mos e kishim trashëguar 
nga paraardhësit tani, por sikur ta kemi huazuar nga gjeneratat e ardhshme.

Për të gjitha prodhimet që prodhohen nevojitet të shpenzohen sasi të mëdha të 
resurseve natyrore, përdoren prodhime kimike të ndryshme të dëmshme të cilat 
lëshohen në ujëra dhe në truallin dhe krijohen mijëra ton dyoksid karboni dhe gazra të 
tjera serë të cilat emetohen në atmosferë. Me �alë të tjera, i marrim resurset nga natyra, 
i shfrytëzojmë për krijimin e prodhimeve të cilat na nevojiten, ndërsa pas një kohe të 
caktuar i hedhim dhe djegim ato prodhime në deponi.
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Parimi i këtillë, një kohë të gjatë është konsideruar i drejtë, deri sa njerëzit nuk 
kanë kuptuar se natyra dhe resurset natyrore nuk janë në sasi të paku�zuara dhe 
se mund të vijë momenti kur resurset në dispozicion do të zvogëlohen në mënyrë të 
konsiderueshme, ndërsa disa tërësisht do të shteren. Pikërisht për këtë shkak njerëzit 
kanë �lluar ta zhvillojnë konceptin e zhvillimit të qëndrueshëm. Këtu para së gjithash 
mendohet në shfrytëzim të atillë të energjisë dhe të resurseve energjetike që nuk do të lë 
pasoja negative në ardhmërinë. Pasojat negative të zhvillimit të sotëm shihen në ndotjen 
e tepruar të planetit dhe shterjen e resurseve të lëndëve djegëse fosile.  

Zhvillimi i qëndrueshëm ka për qëllim ngritje të cilësisë së jetës, si për ne,     
ashtu edhe për brezat e ardhshëm.

VENDIMET TONA DHE MËNYRA E TË JETUARIT JANË VENDIMTARE 
PËR GJENERATAT E ARDHSHME. 

CILËSIA E JETËS SË TYRE VARET NGA NE!

Nocioni i energjisë, lloje të energjisë, transformimi i energjisë

Energjia është bazë e jetës së njeriut bashkëkohor në të gjitha sferat e veprimit të tij, si 
dhe  shtytës i zhvillimit industrial të zhvillimit në botë.

Energjia është një nga nocionet themelore të cilat para së gjithash duhet të kuptohen, 
e jo vetëm të de�nohen. Fjala energji është me origjinë greke dhe mund të interpretohet 
si punë, veprim, fuqi. Kuptimi i ndërlidhjes së këtyre tre nocioneve më mirë mund të 
shihet përmes shembullit të gravitacionit: gravitacioni vepron në çdo masë që gjendet 
në fushën e gravitacionit, përkatësisht në çdo masë vepron fuqia e gravitacionit. Me 
lirimin e kësaj fuqie, do të kryhet punë e caktuar (zhvendosje e masës), përkatësisht 
do të realizohet energji. Për shembull: mbi mollën në drurin e mollës vepron fuqia e 
gravitacionit, por molla është në gjendje pezullimi sepse është e përforcuar për degën 
(posedon energji potenciale). Kur fuqia e gravitacionit do të jetë më e madhe nga fuqia 
e lidhjes me degën, lidhja do të ndërpritet dhe molla do të lëviz drejt tokës (energjia 
potenciale do të shndërrohet në kinetike), me ç’rast do të kryhet një punë e caktuar, 
përkatësisht do të çlirohet nga energjia.

Energjia mund të paraqitet në lloj të akumuluar dhe kalimtar, ndërsa llojet e 
ndryshme të energjisë të cilat mund të gjenden në natyrën, mund të klasi�kohen në 
gjashtë klasa e ato janë: energji mekanike, elektrike, termike, elektromagnetike dhe 
nukleare.

Energjia mekanike, paraqet a�ësi për kryerje të punës mekanike. Mund të 
akumulohet si potenciale ose kinetike, ndërsa lloji kalimtar i energjisë mekanike quhet 
punë. Energjia mekanike lehtë dhe në mënyrë e�kase mund të transformohet në lloje të 
tjera të energjisë.
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Energjia elektrike, është lloj i energjisë e cila është e ndërlidhur me rrjedhën ose 
akumulimin e elektroneve. Qarkullimi i elektroneve përmes një përçuesi është lloj 
kalimtar i energjisë elektrike, ndërsa akumulimi i tyre në akumulatorët është lloj 
i akumuluar i energjisë elektrike. Në akumulatorët në të vërtetë, energjia elektrike 
shndërrohet në atë kimike, e cila në kushte të caktuara sërish shndërrohet në energji 
elektrike. Energjia elektrike në mënyrë të lehtë dhe e�kase mund të transformohet në 
lloje të tjera të energjisë (termike, mekanike, të dritës, të tingullit e kështu me radhë

Energjia kimike, është energji që përmbahet në lëndët djegëse. Lëndët djegëse janë 
materie, të cilat gjatë djegies lirojnë ngrohtësi (energji termike). Energjia kimike ekziston 
vetëm në lloj të akumuluar dhe sot paraqet burim më i rëndësishëm i energjisë.

Energjia termike, ose vetëm ngrohtësi, është pjesë e energjisë së brendshme të ndonjë 
trupi. Ajo është proporcionale me prodhimin e numrit (dhe radhitjen) dhe energjisë 
mesatare kinetike të atomeve dhe molekulave nga të cilat është i përbërë trupi. Me këtë 
rast, sa më e madhe shpejtësia e lëvizjes së atomeve dhe të molekulave (energjia e tyre 
kinetike) aq më e madhe është edhe energjia termike që përmbahet në trupin dhe në 
mënyrë analoge me atë trupi ka temperaturë më të lartë. Mirëpo, ka nevojë që të bëhet 
dallim midis ngrohtësisë dhe temperaturës, sepse temperatura është vetëm masë për 
energjinë mesatare kinetike të lëvizjes kaotike të mikro pjesëve në trupat.

Fotografia 1.1. Bateri akumulatorë për automobil
 
Energjia elektromagnetike është lloj i energjisë e cila është e ndërlidhur me 

rrezatimin elektromagnetik. Energjia elektromagnetike manifestohet përmes rrezatimit 
elektromagnetik që nuk është i ndërlidhur me rrjedhën e masës. Energjia elektromagnetike 
paraqitet vetëm si energji kalimtare. Shembuj për energji elektromagnetike hasen të 
pajisjet elektromagnetike (transformatorë, motorë, gjeneratorë), te radiovalët, pajisjet e 
komunikimit (telefona celular) dhe ngjashëm.
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а) b) 
Fotografia 1.2.  Fushë elektromagnetike në transformatorin trefazësh,   

b  Prerje e një të katërtat të motorit elektrik me rotor të lidhur në 
mën rë të shkurtër

Energjia bërthamore emërtohet energjia që �tohet gjatë proceseve bërthamore: 
dekompozim radioaktiv, ndarje (�sioni), ose bashkim (fuzion) të bërthamave atomike 
të materieve radioaktive. Me këtë rast, një pjesë e masës të atyre bërthamave shndërrohet 
në energji. Energjia bërthamore ekziston vetëm si energji e akumuluar dhe më shpesh 
shfrytëzohet për �timin e energjisë elektrike.

Koncepti për e�kasitet energjetik

Nën konceptin e�kasitet energjetik të objekteve nënkuptohen aktivitetet dhe masat, 
qëllimi themelor i të cilave është zvogëlimi i konsumit të energjisë, zëvendësimi i 
lëndëve djegëse fosile me burime të rinovueshme të energjisë, zvogëlim të emetimit të 
gazrave të cilat shkaktojnë efekt të serës së qelqit, por, me këtë rast të ruhet ose madje të 
përmirësohet komforti i shfrytëzuesve të objekteve.

Në pajtim me analizat e konsumit të energjisë në UE për vitin 2009, objektet publike 
dhe objektet për banim karakterizohen me konsum më të madh, përkatësisht mbi 40% 
nga energjia e përgjithshme e shpenzuar (Fotogra�a 1.3). Në sektorin e industrisë shkojnë 
33% nga konsumi i tërësishëm. Sektori ndërtimor dhe industria ndërtimore përfshijnë 
1520% nga prodhimtaria e tërësishme industriale dhe janë fuqimisht të ndërlidhur  me 
sektorët e tjera industriale, dhe një nga masat të cilat propozohen për tu arritur konsumi 
më i vogël i energjisë është intervenimi në këtë sektor. 

   Домување 28%
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E�kasiteti energjetike

    Përse aplikohet?

Ndotje e ambientit jetësor

Ndryshime klimatike

Shterje e rezervave fosile

Kërkesë dhe konsumi i madh i 
energjisë

Konsumi i zvogëluar i energjisë 

Emetimi i zvogëluar i gazrave serrë

Pjesëmarrje e rritur e burimeve të 
përsëritshme të energjisë

Kontribut në qëllimet e parashtruara për 
zhvillim të qëndrueshëm 

Çka arrihet?

Bujqësi 2%

Transport 33%

Banim 28%

Industria 24%

Objekte publike 13%

Fotografia 1.3. onsumi i energjisë finale në E për vitin , sipas sektorëve  
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Me përmirësimin e e�kasitetit energjetik të ndërtesave, �tohen për�timet vijuese:
• shpenzime të zvogëluara të konsumatorëve,
• komfort i përmirësuar,
• emetim i zvogëluar i gazrave të cilat shkaktojnë efektin e serës së qelqit, ndërsa me 

atë edhe kontribut i madh në lu�ën kundër ndryshimeve klimatike, 
• siguri e burimeve energjetike,
• kontribut në qëllimet e parashtruara për zhvillim të qëndrueshëm,
• biznes-kompani më produktive për shkak të konkurrencës më të madhe 

ndërkombëtare.

Njësi matëse për energjinë dhe fuqinë

Njësi për energji në SI sistemin është një xhul 1 (J) përkatësisht një vatsekond 1 (Ws). 
Me këtë rast, vlen relacioni 1 (J) = 1 (Ws). Meqë energjia prej 1 (Ј) përkatësisht 1 (Ws) është 
relativisht e vogël për përllogaritje energjetike, përdoren multiplikime të njësive themelore: 
kiloxhul (kJ), megaxhul (MJ), gigaxhul (GJ) e kështu me radhë, kilovat-orë (kWh), megavat-
orë (MWh), gigavat-orë (GWh) dhe ngjashëm. Njësi tjetër për energjinë është edhe kaloria 
(cal), me ç’rast vlen relacioni: 1 (Ј) = 0,239 (cal), përkatësisht 1 (cal) = 4,1868 (J).  

Energjia paraqet produkt të fuqisë dhe kohës, kështu që njësitë për fuqi janë xhul në 
sekondë (J/s) dhe shumëzimet (kiloxhul në sekondë, megaxhul në sekondë e kështu me 
radhë), dhe vat (W) dhe shumëzimet e tij (kilovat, megavat e kështu me radhë).

Kur bëhet �alë për energjinë termike, si madhësi karakteristike për çdo material 
paraqiten të ashtuquajturat kapacitet speci�k termik, Cm, ose të vëllimit, Cv, 
kapacitet. Kapaciteti speci�k termik është masë për energjinë e nevojshme termike për 
rritje të temperaturës të masës së caktuar (volumi) nga materiali për 1(0C). Dallimi i 
temperaturës shprehet në kelvinë (K), kështu që kapaciteti speci�k termik shprehet në 
njësi

 

  për masë,    për volum.

Me këtë vlen: 

    

Vërejtje: Duhet pasur parasysh se temperatura matet me gradë celsius (оC), ndërsa 
dallimi i temperaturës shprehet në kelvinë (K).
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Vlerat e përafërte për Cm për materiale të caktuara janë:

material

Alumin 0,9
Bakër 0,385
Çelik 0,5
Kallaj 0,23
Plumb 0,13
Akull 2,09
Dru 2,3 ÷ 2,7
Ujë 4,1868

Shembull për përllogaritje: për ngrohje të 50 (l). Ujë në bojler për rritje të temperaturës 
për 1 (0C) 1 (К) nevojitet energji termike prej:

Ndërsa për rritje të temperaturës për 40 (0C) 40 ( К) është e nevojshme energji 
ngrohëse prej:

Koe�cientet e ndërlidhura me shfrytëzimin e energjisë

Kur bëhet �alë për energji, karakteristike janë disa koe�ciente: 
• koe�cient i veprimit të dobishëm (�tim-prurës), 
• faktor i fuqisë (për energji elektrike) dhe
• koe�cient i përçimit termik. 

Koe�cienti i veprimit të dobishëm është treguesi themelor energjetik. Më shpesh 
shënohet me shkronjën greke η (eta) dhe në thelb paraqet raport midis energjisë së 
hyrjes dhe të daljes në një sistem. Për shembull, energjia hyrëse te motori elektrik paraqet 
energji që është marrë nga rrjeti elektrik, ndërsa energjia dalëse është energjia mekanike 
që i dorëzohet makinës punuese. Te gjeneratori elektrik situata është anasjelltas: hyrëse 
është energjia mekanike (lëvizëse), ndërsa dalëse është energjia elektrike. Me këtë rast, 
energjia hyrëse gjithmonë është më e madhe nga energjia dalëse (e dobishme), kështu që 
koe�cienti i veprimit të dobishëm gjithmonë është më i vogël se një. Dallimi, ndërkaq, 
midis energjisë hyrëse dhe dalëse paraqet humbje e energjisë në sistemin.
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Nga aspekti i e�kasitetit energjetik është tejet e rëndësishme të zvogëlohen humbjet, 
përkatësisht të rritet koe�cienti i veprimit të dobishëm.

Gjatë shfrytëzimit të energjisë elektrike nga rrjeti energjetik, përkatësisht energji 
alternative (AC), dallohet tre lloje të energjisë: aktive, reaktive dhe e dukshme. Raporti 
midis energjisë aktive dhe asaj të dukshme quhet faktor i fuqisë (cosφ). Me interes është 
që faktori i fuqisë të jetë i njëjtë ose i përafërt deri në vlerën një. 

Kur bëhet �alë për objekte, si madhësi karakteristike paraqitet koe�cienti i 
përçueshmërisë termike të materialit. Koe�cienti i përçueshmërisë termike të materialit 
paraqet sasi e ngrohtësisë që për njësi kohë që do të  transmetohet përmes një njësie 
sipërfaqe prej 1 (m2) gjatë dallimit të temperaturës nga 1 (К) në 1m gjatësie të trupit.

Koe�cienti i përçueshmërisë termike 

Fotografia 1.4. oefi ienti i për ueshmërisë termike të materialit

Përçueshmëria termike e materialeve, λ, është cilësi �zike e materialeve, e cila varet 
nga natyra e materialit që shqyrtohet, temperatura e tij, presioni dhe  lagështia dhe e 
njëjta përcaktohet në mënyrë eksperimentale, me matje.  

Duke pasur parasysh vlerën e përçueshmërisë termike të materialeve të caktuara 
të njëjtat janë të ndara në dy grupe: përçues dhe izolatorë. Përçueshmëria termike të 
metaleve të pastra sillet në ku�j prej disa qindra, për materialet jo-metale dhe gazrat  
është nën një, ndërsa për materialet ndërtimore mesatarisht lëviz rreth 1(W/m•K) 
deri 3(W/m•K).Për materiale izolimi dëshirohet vlerë sa të jetë e mundur më e ulët e 
përçueshmërisë termike, përkatësisht rezistencë sa më lartë termike, dhe e njëjta lëviz 
rreth 0,04 (W/m•K).   



EFIK
A

SITETI EN
ERG

JETIK
 I O

BJEK
TEV

E

21

Burime e parinovueshme (konvencionale) dhe të rinovueshme 
(jo-konvencionale) të energjisë

Atmosfera e tokës në mënyrë të vazhdueshme e mbushur me qarkullim të vazhdueshëm 
të energjisë nga burime të ndryshme, ndërsa energjia e gjithmbarshme e Tokës buron 
nga dy burime themelor:

• burime të cilat gjenden jashtë nga atmosfera e tokës: energjia e rrezatimi diellor 
dhe energjia e gravitetit të sistemit Tokë-Hënë-Diell, dhe

• burime që gjenden në Tokë, ose në brendësinë e saj që nga formimi i saj, në të cilat 
hyjnë: energjia gjeotermale, bërthamore dhe energjia e reaksioneve kimike.

Këto burime në Tokën ekzistojnë që nga formimi i saj dhe mundësojnë krijim të 
burimeve të tjera të energjisë, siç janë: lëndët djegëse fosile, energjia e rrjedhave të ujit, 
energjia e erës, energjia e valëve të detit, energjia gjeotermale, energjia e baticës dhe 
zbaticës  etj., të cilat njeriu i shfrytëzon në mënyrë të tërthortë, ose drejtpërdrejtë për 
kënaqje të nevojave për energji.

Bazë për të gjitha llojet e energjisë, përveç për atë bërthamore dhe, pjesërisht, për 
energjinë e baticës dhe zbaticës, paraqet energjia diellore. Energjia e diellit e cila në 
momentin rrezatohet ndaj tokës paraqet bazë për ngrohje të tokës dhe sipërfaqet ujore, 
për procesin ciklik të ujit, erës, energjisë së dallgëve dhe energjisë së biomasës. Energjia 
në lëndët djegëse fosile gjithashtu është pasojë e energjisë diellore, e cila është akumuluar 
me miliona vite dhe ka mbetur e pushtuar në tokën.

Varësisht nga ajo nëse burimet e energjisë përtërihen ose jo, mund të ndahen në: 
burime të energjisë të cilat rinovohen në mënyrë natyrore (të pashtershme) dhe burime 
të energjisë të cilat nuk rinovohen në mënyrë natyrore (ato që shteren). Energjia nga 
burimet e rinovueshme, që është e pranishme në ambientin jetësor, nuk është pasojë e 
ndonjë aktiviteti njerëzor, por vjen nga burimet jashtë nga atmosfera e tokës dhe nga 
brendësia tokësore. Përfaqësues tipik i burimit të tillë është rrezatimi diellor.

Nga anët pozitive të burimeve konvencionale të energjisë mund të ndahen:
• mundësitë për shfrytëzim të tyre në pajtim me nevojat për energji, përkatësisht të 

sigurohet vazhdimësi në furnizimin me energji;
• përmbajtja e madhe energjetike: në vëllim të vogël të na�ës dhe të qymyrit është e 

akumuluar energji relativisht e madhe;
• transportimi  i tyre (mundësi për transportim të na�ës dhe qymyrit në distanca të 

mëdha përmes na�ë-përçuesve, me anije, me tren, shirita transportimi). 

Si anë negative të burimeve konvencionale mund të theksohen:
• shterja e tyre (kapacitetet janë të ku�zuara dhe është çështje kohe kur të njëjtat do 

të shpenzohen tërësisht);
• burimet e lëndëve djegëse fosile janë të koncentruara në disa rajone në botë dhe 

eksploatimi i tyre është relativisht e komplikuar dhe i shtrenjtë; 
• çrregullim, përkatësisht ndotje të ambientit të njeriut në të gjitha stadet e 

shfrytëzimit  (nxjerrje, ra�nim, transport dhe shfrytëzim �nal) dhe 
• krijim i efektit të serës të qelqit.
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Si shembull mund të ilustrohen katastrofat ekologjike të fushën e na�ës në gjirin 
meksikan, aksidentet e anijeve te të cilat ndodh derdhje e sasive të mëdha të na�ës në 
detet dhe oqeanet, ndotje nga mjetet e transportit, ndotje nga centralet termoelektrike. 

Kur bëhet �alë për burime të rinovueshme, përkatësisht jo-konvencionale të energjisë, 
mund të thuhet se ato në tërësi janë në kundërshtim me ato konvencionale. Mund të 
dallohen anët vijuese pozitive:

• ato janë të pashtershme dhe rinovohen në mënyrë permanente, përkatësisht do të 
ekzistojnë përderisa dielli rrezaton energji (edhe 5 miliardë vjet);

• nuk kanë ndikesë të dëmshme mbi ambientin jetësor dhe nuk kanë ndikesë në 
efektin serë qelqi;

• janë të llojllojshëm sipas natyrës së vet (diell, ujë erë, biomasë, biogaz, dallgë baticë-
zbaticë, hidrogjen e kështu me radhë);

• janë shpërndarë në tërë botën, posaçërisht dielli, era dhe biomasa;
• zgjidhje relativisht të thjeshta tekniko-teknologjike për transformim në lloj tjetër të 

energjisë, para së gjithash në energji termike, mekanike dhe elektrike.

Si anë negative të burimeve të rinovueshme të energjisë mund të ndahen: 
• nnatyra e tyre e rastësishme, përkatësisht paqëndrueshmëria dhe niveli relativisht i 

ulët i para shikueshmërisë, posaçërisht kur bëhet �alë për erën dhe diellin;
• pamundësia për transmetim të “lëndës djegëse”;
• pamundësia për depozitim të energjisë së prodhuar në sasi të cilat do të kishin 

mundësuar furnizim të sigurt me energji në një periudhë më të gjatë kohore.

Efekti i serrës së qelqit 

Efekti i serës së qelqit ka ekzistuar gjithmonë, duke e mbajtur tokën më të ngrohtë se 
sa kur do të kishte qenë pa atmosferë. Energjia nga Dielli arrin në Tokën  dhe e ngroh 
(Fotogra�a 1.5). Toka e re�ekton këtë energji, ndërsa në të njëjtën kohë e shndërron në 
energji infra të kuqe (ngrohtësi). Për shkak të pranisë së gazrave serrë në atmosferë  të 
cilat e mbështjellin Tokën si “batanije” (Fotogra�a 1.6), një pjesë e energjisë së re�ektuar 
mbetet e pushtuar dhe kurrë nuk e braktis Tokën. Në atë mënyrë Toka mbetet shumë 
më e ngrohtë në krahasim me planetët e tjera në sistemin diellor dhe në kozmosin në 
përgjithësi.
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Diell 

19 %
Energji e absorbuar nga avullime, 

ozon, pluhur e tj.

4 %
Energji e absorbuar nga retë

17 %
Energji e re�ektuar nga retë

6 %
Energji e re�ektuar nga sipërfaqja 

e tokës

46 %
Energji e absorbuar nga toka

8 %
Energji e shpërndarë në 

atmosferën

Fotografia 1.5. hpërndarje e energjisë që vjen si rrezatim nga Dielli
 

Fotografia 1.6. Efekti i serrës së qelqit

Avancimi i teknologjisë, ndërtimi i fabrikave të mëdha, prodhimi masiv dhe i 
mekanizuar, bujqësia intensive e kanë sjellë ndotjen e shtuar dhe krijimin e gazrave serrë, 
siç janë: karbon dyoksid, okside azoti, freon dhe metan. Këto gazra e lëshojnë energjinë 
diellore vetëm në një drejtim, ngjashëm si në sipërfaqet e qelqit në objektet dhe në atë 
mënyrë e “pushtojnë” energjinë diellore, ndërsa si pasojë  rritet temperatura e atmosferës 
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së Tokës. Për shkak të efektit të ngjashëm me atë në prodhimtarinë në serra të bazuar në 
sipërfaqe qelqi, ky efekt është pagëzuar “efekt i kopshtit serrë”. Pasoja nga efekti i kopshtit 
serrë janë:

• Rritje e temperaturës mesatare të Tokës,
• Rritje e të reshurave, paraqitje e vërshimeve dhe thatësirave,
• Shkrirje e ajsbergëve në hemisferën veriore,
• Rritje e nivelit të detit,
• Efekte të dëmshme mbi shëndetin e njerëzve,
• Ndryshime në eko-sistemin (zhdukje e disa llojeve të gjallesave dhe paraqitje e 

llojeve të reja të gjallesave).

Karbon dyoksidi CO2 është gazi më prezent serrë. Në fotogra�në 1.7 është shfaqur 
lirimi i CO2 në UE në vitin 2009, në sajë të sektorëve. Lirim më të madh i CO2 shënon 
sektori i prodhimit të energjisë dhe transportit, dhe nga kjo imponohet nevoja e 
përdorimit të burimeve të rinovueshme dhe njëkohësisht ekologjike të energjisë.

Tjetër 7%

Prodhim i 
energjisë 35%

Industri dhe 
ndërtimtari 18%

Transport 30%

Banim 11%

Fotografia 1.7. L irimi i CO  në E në vitin , sipas sektorëve

Direktivat e UE për e�kasitet energjetik dhe legjislativi kombëtar

Potenciali për zvogëlim të konsumit të energjisë është i madh, por, nevojitet ndryshim 
thelbësor në logjikën afariste, në politikën shtetërore dhe në vetëdijen e njeriut. Nevojiten 
qëllim i qartë, rregulla dhe procedura transparente dhe jo-diskriminuese për zbatimin 
e qëllimeve të parashtruara dhe ndoshta më e rëndësishmja nga të gjitha është ngritja e 
vetëdijes publike përmes programeve informative.  
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Dokumente kryesore juridike të cilat e rregullojnë zhvillimin e sektorit energjetik në 
nivel të UE janë: 

 - Raporti zyrtar i UE për politikë energjetike, janar 1996;
 - Energji për ardhmërinë: burime të rinovueshme të energjisë, raport zyrtar për 

strategjinë dhe plan aksionar i Bashkësisë, dhjetor, 1997;
 - Dokument i gjelbër në raport me strategjinë evropiane për siguri në furnizimin 

me energji, dhjetor 2000;
 - Dokument i gjelbër për e�kasitet energjetik ose “Bëjmë më tepër me më pak”, 

qershor 2005;
 - Dokument i gjelbër për strategjinë evropiane për furnizim të qëndrueshëm, 

konkurrues dhe të sigurt me energji, mars 2006;
 - Plan aksionar për e�kasitet energjetik, realizimi i potencialit-kursim në 20% 

deri në vitin 2020, tetor 2006;
 - Propozim për politikë evropiane energjetike, janar 2007.

Unioni Evropian, deri sot, zhvilloi strategji dhe grupe të qëllimit për e�kasitet 
energjetik të cilat synojnë të krijojnë sinergji midis politikave nacionale dhe synimet e 
Unionit. Përkushtimi për zgjidhje të problemeve klimatike, në kombinim me synimet 
rajonale për zhvillim të qëndrueshëm, kontribuoi për konstelacionin e strukturave 
politike të cilat e vendosën e�kasitetin energjetik si prioritet të ardhmërisë. Pikërisht 
për këtë UE është i kyçur në mënyrë aktive në një numër të madh të strategjive dhe 
programeve energjetike, si rezultat i të cilave janë miratuar një varg i direktivave nga 
Komisioni Evropian, nga të cilat si kyçe paraqitet Direktiva për e�kasitet energjetik të 
ndërtesave,  2002/91/EC.

Katër qëllimet kryesore që duhet të përmbushen deri në vitin 2020 sipas direktivave 
janë: 

 - zvogëlimi i emetimit të gazrave serrë për 20% në raport me vitin 1990;
 - zvogëlimi i e�kasitetit energjetik për 20%;
 - rritje e pjesëmarrjes së burimeve të rinovueshme të energjisë për 20% dhe
 - rritje e pjesëmarrjes se bio-karburanteve në komunikacionin për 10%.

Në këtë drejtim, në R. e Maqedonisë janë miratuar: 
• Rregullore për kontroll energjetik,
• Rregullore për karakteristika energjetike të ndërtesave,
• Strategjia për avancim të e�kasitetit energjetik në RM deri në vitin 2020, 
• Strategji për shfrytëzim të burimeve të rinovueshme të energjisë në RM deri në 

vitin 2020, 

të cilat bashkë me ato ekzistues: Ligji për energjetikë, Ligji për mbrojtje të ambientit 
jetësor dhe Ligji për ndërtim të objekteve në RM, ngadalë e trasojnë rrugën drejt 
e�kasitetit energjetik, potencialisht të suksesshme.
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PJESA II: NDËRTIMTARI DHE ARKITEKTURË 

Nocioni për e�kasitet energjetik

Njëra nga masat për sigurim të zhvillimit të qëndrueshëm është edhe e�kasiteti 
energjetik i objekteve, qëllimi themelor i së cilit është zvogëlim i konsumit të energjisë, 
zëvendësim i lëndëve djegëse fosile me burime të rinovueshme të energjisë, zvogëlim i 
emetimit të gazrave që shkaktojnë efekt të serës, por gjatë kësaj të ruhet ose madje edhe 
të përmirësohet komforti i shfrytëzuesve të objekteve.

Sot, tanimë janë vendosur parimet themelore të Politikës për ekologji të UE, me të 
cilën bëhen angazhime të ruhet, të mirëmbahet dhe të përmirësohet cilësia e ambientit 
jetësor, të ruhet shëndeti i njeriut, në mënyrë të menduar dhe racionale të shfrytëzohen 
rezervat dhe burimet kombëtare të energjisë, si dhe të promovohen masa për zgjidhje të 
problemeve me ambientin jetësor. S�dë më e madhe, gjithsesi është zvogëlimi i emetimit 
të CO2, për realizimin e së cilës në Maj të vitit 2002 është rati�kuar Protokolli i Kjotos. 
Me këtë dokument, vendet e UE obligohen që deri në vitin 2012 ta zvogëlojnë emetimin 
e gazrave serë për 8% në raport me atë të vitit 1999. Me atë, rritja globale e temperaturës 
duhet të zvogëlohet në 2°C.  Në nivel të UE, deri në vitin 2020, parashihet zvogëlim të 
konsumit të energjisë për 20%, e me këtë edhe zvogëlim i emetimit të gazrave serë. 

Në atë pikëpamje, në R. të Maqedonisë, me Strategjinë për zhvillim të energjetikës 
është vendosur qëllimi që në vitin 2020, në raport me vitin 2006, të reduktohet intensiteti 
energjetik për minimum 30%, të rritet pjesëmarrja e burimeve të rinovueshme të 
energjisë deri në lartësi më të madhe se 20% nga konsumi i përgjithshëm i energjisë 
�nale, emetimet e gazrave serë të zvogëlohen për 30% dhe të reduktohet emetimi speci�k 
i gazrave serë nga sektori elektro-energjetik (faktori i rrjetit) për 20% në raport me 
skenarin e bazuar vetëm në qymyr.

Në pajtim me analizat për konsum të energjisë në UE për vitin 2009, objektet publike 
dhe objektet për banim karakterizohen me konsum më të madh, përkatësisht 40% nga 
energjia e përgjithshme e shpenzuar (Fotogra�a 1.3). Në sektorin industrial shkojnë 33% 
nga konsumi i tërësishëm. Sektori ndërtimor dhe industria ndërtimore përfshijnë 1520% 
nga prodhimtaria e tërësishme industriale dhe janë fuqimisht të ndërlidhura me sektorët 
e tjerë industrial, kështu që një nga masat të cilat propozohen është për tu arritur konsum 
më i vogël i energjisë është intervenimi në këtë sektor. 

Objektet kanë kërkesë më të madhe të energjisë, para së gjithash të asaj së ngrohjes, 
por shënon edhe humbje të mëdha të të njëjtës (Fotogra�a 2.1 dhe Fotogra�a 2.2).    
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Tjetër 16 %

Ngrohje 52 %

Ngrohje e ujit 9 %

Gatim 5 %

Ndriçim 4 %

Ftohje 4 %

Fotografi a 2.1. Konsumi i energjisë në objektet publike në U E

Ngrohje e 
hapësirës 57%

Ngrohje e  
ujit  25 %

Gatim 7 %

Aparate  
elektrike 11 %

Fotografi a 2.2. Konsumi i energjisë në objektet e banimit në U E

Ndërtesat kanë afat të kohëzgjatjes prej 50-100 vjet. S�da për intervenim, nga aspekti 
i e�kasitetit energjetik, qëndron në ndërtesat e vjetra sepse ato e përbëjnë përqindjen 
më të madhe të tregut të patundshmërive dhe gjithashtu, pas një periudhe të caktuar 
kohore, është i nevojshëm ndryshim i sistemeve të vjetra të instaluara në to (sistemet për 
ngrohje, ndriçim e kështu me radhë). Posaçërisht në vendet më pak të zhvilluara  numri i 
ndërtesave joe�kase dhe të rrënuara, si dhe sistemet e ngrohjes, është habitshëm i madh. 
Konkretisht, në territorin e R. të Maqedonisë rreth 1/2 nga objektet janë joe�kase nga 
pikëpamja energjetike dhe më se evidente është nevoja për rikonstruimin e tyre urgjent. 

Në Fotogra�në  2.3 janë dhënë humbjet termike në disa vende potenciale (burime) të 
humbjes së energjisë termike, në objekt mesatar banimi.  
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Çati
 (2

2%
)

Dritare (13%)

Dritare 
(20%) Mur (25%)

Bodrum
(20%)

Bo
dr

um
(2

0%
)

Fotografi a 2.3. Humbje e energjisë termike në objekt mesatar ndërtimor

Shumë më ekonomike është që kriteret për cilësi termike dhe e�kasitet energjetik të 
kënaqen dhe të instalohen që në fazën e projektimit  dhe të ndërtimit të objektit, se sa 
të intervenohet në modi�kimin dhe modernizimin e objektit ekzistues i cili nuk i kënaq 
kërkesat relevante energjetike. Investimi i ndërtesës së re me e�kasitet energjetik mund 
të sjell kursim prej 20-30% në konsumin e përgjithshëm të energjisë ngrohëse. Prandaj, 
është tejet e nevojshme që të bëhet vlerësim i drejtë i shpenzimeve dhe të �timeve, duke 
pasur parasysh se �timet janë të shumë�shta, ndërsa shpenzimet për materiale me 
e�kasitet energjetik janë më të larta se të rëndomtat.

Industria ndërtimore detyrimisht duhet të ngre iniciativë dhe të gjejë mënyra 
alternative të ndërtimit, me shfrytëzim të burimeve të rinovueshme të energjisë dhe 
materiale të pastra dhe ekologjike të cilat mund të riciklohen dhe sërish të përdoren. 

Mundësitë për zvogëlim të energjisë që shpenzohet në ndërtesat përmes materialeve të 
reja inovative janë të mëdha, por, zgjidhja e problemit energjetik nuk është e mundur me 
përdorimin e vetëm një materiali, një sistem ose një komponentë. Sot është e nevojshme 
qasje holistike (gjithëpërfshirëse) dhe e integruar për optimizim të projektit të objektit 
ndërtimor nga aspekti i performansave të qëndrueshme dhe inovacionit në kompozimin 
dhe funksionalitetin e materialeve dhe të produkteve. 

Prioritet në të ardhmen duhet të kenë të ashtuquajturat “objekte të gjelbra” dhe 
objektet me energji të ulët dhe “zero” energji. Këto objekte shënojnë shpenzim të ulët të 
energjisë jo vetëm në fazën e ndërtimit, por edhe gjatë eksploatimit.
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Sjellje ekologjike e objektit

Objekti ekologjik-miqësor është konstruksion i cili është i dobishëm ose nuk shkakton 
dëme në ambientin jetësor. I njohur edhe si “objekt i gjelbër”, ky lloj i konstruksionit 
është e�kas në përdorimin e vet të materialeve lokale dhe të rinovueshme, si dhe në 
energjinë e nevojshme për ndërtimin e tij. 

Objekti eko-miqësor është zhvilluar si përgjigje në njohurinë se objektet shpesh kanë 
ndikim negativ ndaj rrethinës sonë dhe resurseve natyrore. 

Në përgjithësi është kontraktuar se eko-objektet janë konstruksione të cilat janë 
të vendosura, të projektuara, të ndërtuara, të rinovuara dhe janë në funksion sipas 
udhëzimeve e�kase, dhe se ato do të kishin ndikesë pozitive ekologjike, ekonomike 
dhe shoqërore mbi ciklin e tyre të të jetuarit. 

Sjellja ekologjike e objektit i përfshin të gjitha interferencat ekologjike “nga djepi deri 
në varr”. Kjo përfshin: 

• eksploatim dhe përpunim të materialit të papërpunuar; 
• përpunim, prodhim të materialeve ndërtimore dhe të konstruksioneve; 
• dorëzimi, transporti dhe instalimi; 
• përdorim, përdorim i sërishëm (riciklim); 
• menaxhimi me mbeturinat.  

Sjellja ndaj ambientit jetësor kryesisht matet në lidhje me përfshirjen e gjerë të 
efekteve potenciale, siç janë:

• potenciali i ngrohjes globale; 
• shterje e ozonit nga stratosfera; 
• formimi i shtresës së ozonit (smog); 
• acidi�kimi i tokës dhe resurseve ujore; 
• shterje e lëndëve djegëse fosile; 
• përdorimi ujit; 
• lëshimet e materieve helmuese në ajër, ujë dhe tokë.  

Direktivat e UE për e�kasitet energjetik

Potenciali për zvogëlim të energjisë në objektet është i madh por, nevojitet ndryshim 
thelbësor i logjikës afariste, në politikën shtetërore dhe në vetëdijen e njeriut. Janë të 
nevojshme, qëllim i qartë, rregulla dhe procedura transparente dhe jo-diskriminuese për 
zbatimin e qëllimeve të parashtruara dhe ndoshta më e rëndësishmja nga të gjitha është 
ngritja e vetëdijes publike përmes programeve informative.  

Unioni Evropian, deri më sot, ka zhvilluar strategji dhe grupe të qëllimit për e�kasitet 
energjetik të cilat synojnë të krijojnë sinergji midis politikave kombëtare dhe synimeve të 
Unionit. Përkushtimi për zgjidhje të problemeve klimatike, në kombinim me synimet 
rajonale për zhvillim të qëndrueshëm, kontribuoi për konstelacion të strukturave politike të 
cilat e vendosën e�kasitetin energjetik si prioritet të ardhmërisë. Pikërisht për këtë UE është i 
kyçur në mënyrë aktive në numër të madh të strategjive dhe programeve energjetike.  
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Direktiva UE për e�kasitet energjetik të ndërtesave,  2002/91/EC

Një nga dokumentet kyçe është Direktiva për e�kasitet energjetik të ndërtesave, 
Energy Performance of Buildings Directive (Directive 2002/91/EC, EPBD), e miratuar 
nga vendet anëtare të UE dhe Parlamenti Evropian më 16 Dhjetor të vitit 2002. Ajo 
paraqet instrument ligjor tejet të rëndësishëm për arritje të sigurisë stabile energjetike dhe 
masë e cila përfshin një numër të madh aktorësh të veprimtarive dhe të motivacioneve 
të ndryshme: inxhinierë ndërtimi, arkitektë, prodhues të materialeve ndërtimore, 
instalimeve dhe të pajisjeve, pronarë dhe në përgjithësi të gjithë konsumuesit e energjisë 
në UE. Kjo direktivë është aplikuar me qëllim që të vendosen në të njëjtin nivel kërkesat 
energjetike në të gjitha vendet anëtare, madje për shkak të dallimeve paraprake në 
standardet dhe efektit të ulët të përgjithshëm në sektorin e e�kasitetit energjetik.

Qëllimi themelor i Direktivës është promovimi i përmirësimit të e�kasitetit energjetik 
të ndërtesave në kuadër të Bashkësisë, duke i marrë parasysh kushtet e jashtme klimatike 
dhe lokale, kërkesat e brendshme klimatike dhe kostoja e ulët ekonomike. Ajo e de�non 
nocionin “karakteristikë energjetike e objektit ndërtimor” si sasi të energjisë e cila 
shpenzohet realisht, ose është vlerësuar se është е nevojshme për kënaqje të nevojave 
gjatë përdorimit standard të objektit, e cila kyç ngrohje, �ohje, ngrohje të ujit, ventilim, 
ndriçim dhe ngrohje të ujit sanitar. Kjo sasi e energjisë �tohet përmes përllogaritjes së 
një, ose më tepër treguesve numerik të cilët e marrin parasysh izolimin e instaluar në 
mbështjellësen e ndërtesës, karakteristikat teknike të instalimeve, ekspozimit ndaj diellit, 
formës dhe orientimit të objektit (veri-jug), ndikesa e konstruksioneve fqinje, prodhimi i 
energjisë nga burimet vetanak dhe faktorë të tjerë ndikues (Fotogra�a 2.4). 

 
     

Eksploatimi/ 
shprehi te 

përdoruesve

Sisteme 
automatike

Pompa dhe
 ventilatorë

Ndricim dhe 
paisje

Ujë i ngrohtë 
sanitar Sisteme 

HVAC 

Mbështjellësi i 
ndërtesës

Fotografi a 2.4. F aktorë të cilët ndikojnë në shpenzimin e energjisë në një objekt
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Direktiva e UE për e�kasitet energjetik të shfrytëzuesve përfundimtar dhe 
shërbimeve - 2006/32/EC

Direktiva është e orientuar drejt përmirësimit të e�kasitetit së konsumit të drejtpërdrejtë 
të energjisë dhe paraqet rregullore për përmirësim të tërësishëm të sigurisë së furnizimit 
me energji, zvogëlimi i varësisë nga importi i energjisë, zvogëlim i emetimit të СО2 nga 
sektori energjetik, mirëpo edhe rritje e konkurrencës në ekonominë Evropiane.

Direktiva e UE për parandalim të integruar të ndotjes dhe kontrolli -    
2008/1/ЕC

Qëllimi i kësaj Direktive është që të arrihet parandalim i integruar i ndotjes dhe kontroll 
të rritjes së ndotjes nga aktivitete të caktuara. Me atë parashihen masa për mbrojtëse ose 
zvogëlim të emetimeve në ajër, ujë dhe në tokë nga aktivitetet e shtuara, përfshirë edhe 
masa të cilat kanë të bëjnë me mbeturinat, dhe e gjitha me qëllim të arritjes së nivelit të 
lartë të mbrojtjes së integruar të ambientit jetësor.

Direktiva e UE për e�kasitet energjetik të ndërtesave 2010/31/EC

Kjo direktivë paraqet version i përmirësuar të Direktivës të UE 2002/91/EC (EPBD) 
dhe i mbulon të gjitha aspektet e e�kasitetit energjetik të objekteve në përpjekje që të 
vendoset qasje tërësisht e integruar. Kjo qasje e integruar duhet të mbajë llogari për 
më tepër aspekte (instalimet për ngrohje dhe �ohje, instalimet e ndriçimit, pozita dhe 
integrimi i ndërtesës) të cilat e përcaktojnë e�kasitetin energjetik, e jo vetëm cilësinë e 
izolimit të ndërtesës. Katër pikat kyçe të kësaj direktiva janë:

• metodologji e përbashkët për përllogaritje të performansave të integruara 
energjetike të ndërtesave; 

• minimum standarde për performancat energjetike të ndërtesave të reja dhe të 
ndërtesave ekzistuese të cilat i nënshtrohen rinovimit më të madh 

• certi�katë energjetike të ndërtesave të reja dhe ekzistuese, dhe për ndërtesa publike, 
prezantim i kësaj certi�kate dhe të informacioneve të tjera relevante 

• inspektim i rregullt i bojler/kazanëve dhe të sistemeve për aklimatizim qendror – 
�ohje dhe ngrohje në ndërtesat dhe vlerësim shtesë të instalimeve të ngrohjes te të 
cilat bojlerët/kazanët janë më të vjetër se 15 vjet. 

Direktiva e UE për e�kasitet energjetik - 2012/27/EU

Direktiva për e�kasitet energjetik - EED (Energy E ciency Directive–EED), paraqet 
direktivë më gjithëpërfshirëse për e�kasitet energjetik në legjislacionin  e Unionit 
Evropian. Ajo është e fundit nga seriali i direktivave për e�kasitet energjetik. Me këtë 
Direktivë janë përfshirë të gjithë shfrytëzuesit përfundimtar në të gjitha sektorët, me 
përjashtim të transportit. Me Direktivën është vendosur kornizë e përbashkët të masave 
për promovim të e�kasitetit energjetik në Unionin dhe për arritje të qëllimit deri në vitin 
2020 që konsumi i energjisë të zvogëlohet për 20%.
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Direktiva është e ndërlidhur me direktivat e tjera për energjetikë në UE. Kështu për 
shembull me Direktivën janë vendosur plane ambicioze për renovimin e objekteve 
ekzistuese, sepse siç është e njohur, më shumë se 70% të objekteve në UE janë të ndërtuara 
deri në vitin 1990. Deri në këtë periudhë performancat energjetike janë shumë të ulëta 
në raport me ato aktuale.

Midis elementeve më të rëndësishme të EED janë:
• Çdo vend anëtar i Unionit duhet të përcaktojë strategji afatgjate të investimit 

për rinovim të objekteve të banimit dhe ato komerciale. Kjo është me rëndësi të 
veçantë për objektet të sektorit publik, të cilat janë në pronësi ose shfrytëzohen 
nga institucione qeveritare, sepse për këto objekte çdo vjet me Direktivën kërkohet 
që të rinovohet 3% të sipërfaqes së tërësishme të këtyre objekteve  që ngrohet ose 
�ohet.

• Në të gjitha vendet anëtare duhet të aplikohet kontroll energjetik. Kontrollet duhet 
të bëhen te të gjithë konsumatorët përfundimtar. 

• Nëse ndonjë vend konsideron se në nivel kombëtar, kompetenca teknike është e 
pamja�ueshme, do të nevojitet të organizohet edukim, certi�kim dhe akreditim 
për kontrollorë, realizues të shërbimeve energjetike, dhe ky proces duhet të 
përfundojë deri në dhjetor të vitit 2014.

• Vendet anëtare duhet të aplikojnë udhëzime për promovim të mundësive për 
kursim të energjisë duke aplikuar sisteme e�kase për ngrohje dhe �ohje në nivel 
regjional dhe lokal.

• Vendet anëtare duhet të propozojnë masa për mënjanim të të gjitha pengesave për 
zbatimin masave për e�kasitet energjetik, përfshirë edhe ato �nanciare. 

• Vendet anëtare duhet të ndihmojnë në aplikimin e lehtësimit �nanciar ose të 
parashikojnë shfrytëzim të �nancave ekzistuese për realizim të masave për 
përmirësim të e�kasitetit energjetik.

• Për realizim të suksesshëm të rekomandimeve të Direktivës, vendet anëtare janë të 
obliguara të de�nojnë qëllim të dallueshëm kombëtar për e�kasitet energjetik dhe 
një herë në vit ta informojnë Komisionin për progresin në realizimin e atij qëllimi.

Në këtë drejtim në R. e Maqedonisë janë miratuar:
• Rregullorja për kontroll energjetik,
• Rregullorja për karakteristika energjetike të ndërtesave,
• Strategjia për avancim të EE në RM deri në vitin 2020, 
• Strategjia për shfrytëzim të burimeve të rinovueshme të energjisë në RM deri në 

vitin 2020, 
të cilat bashkë me ato ekzistuese: Ligji për energji, Ligji për mbrojtje të ambientit jetësor 
dhe Ligji për ndërtim të objekteve në RM, gradualisht e trasojnë rrugën drejt e�kasitetit 
potencialisht të suksesshëm energjetik.

Koncepte themelore për energji

Energjia paraqet a�ësi të trupit të caktuar të kryejë punë, të gjenerojë ngrohtësi dhe 
emetojë dritë. 
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Energjia ndahet në primare dhe sekondare.  
• Energji primare është energji e përmbajtur në formë natyrore në bartësin e 

energjisë (energjensin), pa proces të transformimit. 
• Energji sekondare është energji e �tuar me transformim energjetik nga resurse 

primare (për shembull: karburant i lehtë i lëngshëm, benzinë, energji elektrike, 
energji ngrohëse e të tjera).

Energji �nale (e drejtpërdrejtë) është energji që vjen te shfrytëzuesi përfundimtar, 
përkatësisht energji në ku�rin e sistemit (ndërtesa). Ajo mund të jetë edhe primare edhe 
sekondare.

Energji e dobishme është energji që mund drejtpërdrejtë të shfrytëzohet për kënaqje 
të nevojave të shfrytëzuesve përfundimtar.

ENERGJI 
PRIMARE

Energji 
sekondare

Ngrohtësia e 
procesuar

Ngrohtësia e 
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Energjia 
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Fotografi a 2.5. Energji primare, sekondare, finale dhe e dobishme

Disa forma natyrore të energjisë mund të përdoren në mënyrë të drejtpërdrejtë.  Tjera 
mund tu nënshtrohen proceseve të caktuara të transformimit për tu arritur në formë të 
dobishme (të përdorshme) të energjisë.

Format primare të energjisë mund të ndahen në:
• Burime konvencionale dhe jo-konvencionale të energjisë (resurse)
• Burime të pa-rinovueshme dhe të rinovueshme të energjisë (resurse)
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Burime konvencionale të energjisë janë: qymyri, na�a e pa papërpunuar, gazi 
natyror, biomasa, energjia e rrjedhave të ujit (hidroenergjia), lëndë djegëse bërthamore 
(uraniumi, torium, deuterium) 

Burime jo-konvencionale të energjisë janë: energjia e rrezatimit diellor, energjia 
gjeotermale, energjia e rrymimit të ajrit, energjia e pellgjeve të mëdha ujore (valët e detit, 
batica dhe zbatica) 

Burime të rinovueshme të energjisë janë: energjia e rrezatimit diellor, hidroenergjia, 
biomasa, energjia gjeotermale, energjia e rrymimit të erës (era) energjia e valëve të detit 
(baticë-zbaticë) e të tjera. 

Burime të parinovueshme të energjisë janë: qymyri, na�a, gazi natyror, energjia 
bërthamore. 

Burime të rinovueshme të energjisë 

Sot te njerëzit gjithnjë e më tepër është duke u rritur ndërgjegjësimi për rreziqet të 
cilat i sjell ngrohja e shtuar e atmosferës dhe ndotja e mjedisit jetësor si pasojë e rritjes 
progresive të konsumit të energjisë kryesisht të �tuar nga lëndët djegëse fosile.  Për shkak 
të kësaj, por edhe për shkak të resurseve të ku�zuara të lëndëve djegëse fosile të përcjellë 
me rritjen e vazhdueshme të kostos së tyre, gjithnjë e më tepër bota është e orientuar drejt 
gjetjes së një mënyre më e�kase të prodhimit të energjisë, veçanërisht duke u fokusuar në 
burimet e rinovueshme të energjisë,  e ato janë: 

• Energjia nga dielli,
• Energjia nga era,
• Hidroenergjia,
• Energjia gjeotermale,
• Energjia nga biomasa,
• Energjia e valëve dhe rryma të detit, dhe 
• Energjia nga batica dhe zbatica. 

Mundësia për shfrytëzim të formave potenciale alternative të energjisë më shumë 
varet nga karakteristikat e formës përkatëse të energjisë së rinovueshme, si dhe nga 
shkalla e zhvillimit teknologjik të pajisjeve dhe sistemeve që aplikohen. 

Tipar kryesor i energjisë së rinovueshme është ndryshueshmëria e saj e pakontrolluar 
gjatë kalimit të kohës. Ajo e imponon nevojën e depozitimit të saj dhe rregullimin e 
kujdesshëm, për të mund të harmonizohet energjia momentalisht në dispozicion me 
atë të shpenzuar dhe nevojat për burim ndihmës, fosil të energjisë. Sasia e ndryshme në 
dispozicion e energjisë së rinovueshme në lokacione të ndryshme e imponon nevojën 
për njohje të potencialit për shfrytëzim të energjisë dhe dimensiononim të kujdesshëm 
të sistemeve për shfrytëzim, varësisht nga lokacioni i instalimit të tyre. Përcaktimi i këtij 
potenciali shpesh herë përfshin përcjellje shumëvjeçare të parametrave meteorologjike 
për lokacionin e zgjedhur, si për shembull shpejtësia e erës, rrezatimi diellor etj. 

E�kasiteti i transformimit të energjisë së rinovueshme në të dobishme është rreth 
50% për kolektorët diellor përçues të ujit të ngrohtë, 10% për qelitë fotovoltaike, 70% për 
kazanët përçues për ujë të ngrohtë nga biomasa, 60% për hidroelektrocentralet, 30% për 
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elektrocentralet e erës, 75% për elektrocentralet që shfrytëzojnë energji të baticës ose të 
valëve.  

Për shfrytëzim të energjive të rinovueshme është i nevojshëm realizimi i analizës 
së plotë teknologjiko-ekonomike të mundësisë së realizimit të zgjidhjeve të caktuara 
me aplikimin e qasjes multi-disiplinore i cili përfshin lëmi të ndryshme, si gjeologji, 
ndërtimtari, elektroteknikë, arkitekturë, makineri, kimi, meteorologji, biologji e kështu 
me radhë. Si rrjedhojë përdorimi i energjisë së rinovueshme për shkak të kompleksitetit 
të saj dhe shpenzimeve, në mënyrë të konsiderueshme më të larta për njësi të energjisë së 
dërguar përdoruesit nënkupton vetëdijesim të lartë të komunitetit lokal. 

Pjesëmarrja e burimeve të rinovueshme të energjisë në prodhimin total të energjisë 
në Bashkimin Evropian në vitin 2009, është e paraqitur në Fotogra�në 2.6, ndërsa 
pjesëmarrja e burimeve të ripërtëritshme të energjisë për �timin e energjisë termike 
është e paraqitur në Fotogra�në 2.7. Parashikimet e UE për rritje të aplikimit të burimeve 
të ripërtëritshme të energjisë deri në vitin 2020 janë të paraqitura në Fotogra�në 2.8.

Tjetër 0,3 %
Energjia 
bërthamore  5,6 %

Burime të 
rinovueshme 12,9 %

Na�a dhe derivate 
të na�ës  31,7 %

Lëndë djegëse të 
ngurta 28,4 %

Gaz 21,2 %

Fotografi a 2.6. Pjesëmarrje e burimeve të caktuara të energjisë në prodhimtarinë 
e tërësishme të energjisë në U E në vitin 2010
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Gaz 47,1 %

Na�a dhe derivate 
të na�ës 5,6% 

Burime të rin-
ovueshme  3,9 %

Tjetër  4,4 %

Energjia  
bërthamore 0,2 %

Lëndë djegëse të 
ngurta 38,7 %

Fotografi a 2.7. Pjesëmarrje të burimeve të caktuara të energjisë termike në U E në 
vitin 2010

Pompa termike

Biomasa 

Erë 
Batica, zbatica, dallgë

Energjia diellore

En. gjeotermale

Hidroenergjia

Fotografi a 2.8. A plikimi i burimeve të rinovueshme të energjisë në U E deri në vitin 
2020 

Shfrytëzimi i burimeve të rinovueshme të energjisë në Maqedoni në vitin 2005, e 
sjellë në hidrologji mesatare, ka qenë 3016 (GWh).
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Energji 
gjeotermale 3 %

Hidroelektrocentrale 
të mëdha    31,7 %

BRE Maqedonia 2005

Hidroelektrocentrale 
të vogla    2 %

Biomasë 59%

Fotografi a 2.9. Pjesëmarrje relative e burimeve të rinovueshme të energjisë në 
Maqedoni në vitin 2005, e  bërë me hidrologji mesatare

Energjia nga biomasa

Nën nocionin biomasë nënkuptohet cila do qo�ë materie organike që shpërbëhet në 
mënyrë organike, e �tuar nga �ora gjatë transformimit të pjesës së dukshme të rrezatimit 
diellor me procesin e fotosintezës, ose me prejardhje shtazore.

Shfrytëzimi i biomasës nuk ndikon mbi ngrohjen globale. Bioenergjia mund të jetë 
zëvendësim i shkëlqyer i lëndëve djegëse fosile. Me këtë zvogëlohet sasia e gazrave serrë 
të cilat e shkaktojnë efektin e kopshtit serrë.

Biomasa mund të përdoret drejtpërdrejt ose tërthorazi, me transformimin e saj në 
lëndë djegëse të ngurtë, të lëngshme ose në formë gazi. Biomasa është zakonisht produkt 
i brendshëm, i cili nuk varet nga lëvizja e çmimeve në nivel global, dhe në këtë mënyrë 
paraqet një mënyrë të pavarur të furnizimit me energji.
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Sipas bilancit energjetik, biomasa merr pjesë me 6% të energjisë totale primare në R. 
të Maqedonisë, përkatësisht 9,5% në konsumin e përgjithshëm të energjisë. Resurs më i 
përdorur i biomasës në Maqedoni është druri. Biomasa, në formë të drurit ose qymyrit 
përdoret pothuajse ekskluzivisht në sektorin e brendshëm. 

R. e Maqedonisë ka potencial të madh për përdorimin e biogazit nga plehu i kafshëve 
për qëllime energjetike, si dhe prodhim të biokarburanteve nga kultura bimore. 

Energjia gjeotermale

Toka është një rezervuar i madh i energjisë termike, por pjesa më e madhe nga ajo 
energji është e fshehur thellë brenda saj. Nëse shkohet nga sipërfaqja në qendër të Tokës, 
temperatura gjithnjë e më tepër rritet. 

Energjia gjeotermale në sipërfaqe të Tokës paraqitet me dukuritë natyrore siç janë: 
vullkane, gejzerë, burime dhe avull e cila del në sipërfaqe, ose gjendet në shtresat e sipërme 
të sipërfaqes së tokës, dhe mund të shfrytëzohet si burim të ngrohtësisë për ngrohje të 
objekteve, por gjithashtu mund të shfrytëzohet edhe për prodhim të energjisë elektrike. 
Burimet e ujit gjeotermal me temperatura të ulëta kryesisht përdoren për ngrohje të 
banesave individuale për të jetuar. Gjithashtu, burimet gjeotermale me temperatura të 
pamja�ueshme përdoren për shërim dhe rekreacion. 
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Energjia nga era

Fuqia e erës (ose energjia eolike) është njëra nga format e para të energjisë të cilat i 
ka përdorur njeriu. Qysh egjiptianët e lashtë e kanë përdorur për lëvizje të anijeve të 
tyre dhe të mullinjve të erës. Kjo mënyrë e përdorimit të energjisë së erës, më vonë duke 
përfshirë edhe pompat e ujit, është deri në fund të shekullit të nëntëmbëdhjetë.

Sot energjia e erës përdoret për të �tuar energji mekanike dhe elektrike. Sasia e 
energjisë që do të �tohet varet nga shpejtësia e erës. 

Për transformim të energjisë nga era në energji elektrike është konstruktuar turbinë 
ere. Përdorimi më masiv i turbinave të erës ka �lluar në vitet e tridhjeta të shekullit të 
kaluar, kur në zonat rurale të SHBA janë ndërtuar mijëra mullinjtë të vogla të erës.

Hidroenergjia

Hidroenergjia është një nga burimet më shumë të ekspolatuara të rinovueshme në 
Republikën e Maqedonisë. Hapësira në Republikën e Maqedonisë, sipas kon�guracionit 
të terrenit dhe të kushteve klimatike, është e para përcaktuar për shfrytëzim të ujërave 
rrjedhëse të lumenjve, përmes ndërtimit të pendave dhe formimit të akumulimeve më të 
mëdha dhe më të vogla. 
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Me hidrocentralet potenciale në Republikën e Maqedonisë mund të mbulohet 10% deri 
20% nga kërkesa e përgjithshme të energjisë elektrike. Duke marrë parasysh ku�zimin e 
resurseve natyrore në Republikën e Maqedonisë, shfrytëzimi i hidro potencialit është me 
rëndësi jetësore për zhvillimin e sektorit elektro-energjetik dhe të shtetit në përgjithësi.

Energjia nga dielli  

Energjia nga rrezatimi diellor është burim më i bollshëm, i pashtershëm dhe i 
rinovueshëm i energjisë, që nuk e ndot mjedisin. 

Intensiteti i rrezatimit diellor në sipërfaqen e Tokës varet nga kohëzgjatja e ndriçim 
të diellit gjatë ditës dhe këndi i rrezeve të diellit drejt rrafshinës horizontale. Dielli 
ofron dy lloje të energjisë: ndriçuese dhe ngrohëse. Pajisjet në të cilat bëhet absorbimi 
dhe transformimi i rrezatimit diellor në ngrohtësi, quhen kolektorë diellor. Kolektorët 
diellore, në varësi nga konstruksioni, mund të përdoren për �timin e ujit të nxehtë për 
nxehje qendrore, apo për prodhimin e energjisë elektrike. Qelizat fotovoltaike diellore 



42

EFIK
A

SIT
ET

I EN
ER

G
JET

IK
 I O

BJEK
T

EV
E

janë mënyrë shumë e volitshme për prodhim të energjisë elektrike, sepse nuk përdorin 
sisteme për �ohje, dhe me atë nuk prodhojnë emetim të CO2  dhe zhurmë.

Energjia nga rrezatimi diellor mund të përdoret jo vetëm në mënyrë të drejtpërdrejtë, 
por edhe në mënyrë pasive. Shfrytëzimi pasiv i energjisë nga rrezatimi diellor nënkupton 
aplikim të masave të ndryshme arkitektonike, për absorbim dhe akumulim më të madh 
të energjisë së rrezeve në ndërtesat dhe përdorimin e saj për ngrohje të hapësirave të 
brendshme.

Pjesëmarrja e shfrytëzimit të drejtpërdrejtë të energjisë nga rrezatimi diellor në 
konsumin total të energjisë në botë dhe në shumicën e vendeve evropiane është kryesisht 
më e vogël se 0,1%. Praktika e deritanishme tregon se në të ardhmen nuk pritet rritje e 
ndjeshëm të kësaj pjesëmarrjeje, pavarësisht përpjekjeve të shumta dhe rritjen progresive 
të numrit të paneleve të instaluara dhe të qelizave fotovoltaike. Megjithatë, është fakt se 
sistemet diellore mund të kontribuojë ndjeshëm në rritjen e e�kasitetit vjetor të sistemeve 
konvencionale, megjithëse ato zakonisht janë instaluar si një plotësim. 

Edhe pse pozita gjeogra�ke dhe klima në Maqedoni ofrojnë potencial të shkëlqyer 
për shfrytëzim të energjisë diellore, e njëjta përdoret në nivel simbolik për ngrohje të 
ujit në amvisëritë. Me aplikimin e çmimit të tregut të energjisë elektrike nga 2015dhe me 
rritjen e pritshme të çmimit të energjisë elektrike në rajon , të shkaktuar nga çmimi që 
termocentralet do të duhet të paguajnë për emetimin e gazrave serë, sistemet diellore do 
të bëhen më tërheqëse.

Në Maqedoni, rrezatimi i përgjithshëm vjetor diellor ndryshon nga minimum 1250 
(kWh/m2) në pjesën veriore deri maksimum 1530 (kWh/m2) në pjesën jug-perëndimore, 
që sjell deri në rrezatim mesatar vjetor të diellit prej 1385 (kWh/m2), Fotogra�a 2.10. 
Mesatarja vjetore për rrezatimin diellor ndryshon midis 3,4 (kWh/m2) në pjesën 
veriore të vendit (Shkup) dhe 4,2 (kWh/m2) në pjesën jug-perëndimore (Manastir). 
Karakteristikat klimatike - intensiteti i lartë i rrezatimit diellor dhe kohëzgjatja e tij, 
temperatura, lagështia, mundësojnë kushte të favorshme për zhvillimin e suksesshëm 
të aplikimit të energjisë diellore. Klima kontinentale me vera të nxehta dhe të thata e 
bëjnë Maqedoninë vend me potencial të lartë për shfrytëzimin e të energjisë diellore nga 
vendet Evropiane mesatare. 

Fotografi a 2.10. Hartë me resurse të energjisë diellore në R. e Maqedonisë
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Ngrohja

Ngrohtësia është ajo pjesë e energjisë së brendshme të trupave që kalon nga njëri tek trupi 
tjetër gjatë barazimit të temperaturave të tyre, gjatë vendosjes së një baraspeshe termike. 
Ngrohtësia Q është rezultat i energjisë kinetike të molekulave dhe matet në Ј (Xhul). 

Temperatura është madhësi me të cilën matet devijimi nga ekuilibri termik dhe është 
e lidhur drejtpërdrejt me shpejtësinë mesatare, përkatësisht me energjinë kinetike të 
molekulave. Siç rritet shpejtësia, përkatësisht energjia kinetike, rritet edhe temperatura 
e trupit dhe anasjelltas.  

Në sistemin internacional SI të njësive aplikohen dy shkallë të temperaturës: shkallë 
e Kelvinit e  temperaturës dhe shkallë e Celsiusit të temperaturës. Njësitë përkatëse të 
matjes janë 1 (K) dhe (1°С). 

Mekanizma për transferim të ngrohtësisë

De�nicion: “Transferim i ngrohtësisë” është fenomen �zik te i cili ngrohtësia 
gjithmonë lëviz nga mjedisi-material me temperaturë më të lartë drejt mjedisit-
materialit me temperaturë më të ulët.

Ndryshimi i ngrohjes për njësi kohe quhet qarkullim termik, shënohet me simbolin 
Ф, ndërsa matet me Ј/ѕ = W (Watt), ndërsa dendësia e qarkullimit termik paraqet sasi 
e ngrohtësisë që për njësi kohë kalon nëpër njësi sipërfaqe dhe shënohet me q, ndërsa 
matet në W/m2.

Transferimi i ngrohtësisë në përgjithësi është i shoqëruar me ndryshimin e temperaturës 
kohë dhe hapësirë, kështu që fusha e temperaturave de�nohet me shprehjen:

                                                                (3.1)

Nëse në brendësinë e trupit të vëzhguar lidhë të gjitha pikat me të njëjtën temperaturë 
�tohen sipërfaqe izotermale, të cilat nëse priten me rrafshe do të �tohen linja-izoterme. 
Sipërfaqet izotermale mund, por jo domosdoshmërish, të mbyllen në brendësi të trupit 
të vëzhguar, por kurrë nuk priten në të njëjtën pikë sepse është e pamundur të arrihen dy 
temperatura të ndryshme.

Duke e pasur parasysh varësinë kohore, shpërndarja e temperaturës dhe këmbimi i 
ngrohjes lidhur me të mund të jetë stacionare ose jo-stacionare Nëse gjatë transferimit 
të ngrohjes të gjitha madhësitë - temperatura, qarkullimi i ngrohjes dhe dendësia e 
qarkullimit të nxehtësisë nuk ndryshojnë në raport me kohën, ndryshimi i ngrohjes është 
stacionare. Kjo do të thotë se çdonjëra, madje edhe pjesa më të vogël e trupit patjetër gjatë 
zhvillimit të procesit të pranojë dhe dërgojë sasi të njëjtë të nxehtësisë. Nëse ky kusht nuk 
plotësohet dhe trupi pranon më shumë nxehtësi sesa që dërgon, në trupin do të vjen në 
akumulim të energjisë, përkatësisht do të ndodh rritje të temperaturës. Dhe anasjelltas, 
nëse trupi transmeton më shumë ngrohtësi se sa ajo që pranon, temperatura e trupit 
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do të zvogëlohet. Kjo do të thotë se temperatura e trupit dhe ndryshimi i ngrohtësisë 
do të ndryshojnë me kalimin e kohës dhe bëhet �alë për ndryshim jo-stacionar të 
temperaturës. 

Tek ndërtesat, në dimër ngrohja lëviz direkt nga te gjitha dhomat e ngrohura ku 
jetohet në drejtim nga jashtë, si dhe drejt hapësirave fqinje të pa ngrohura: tavane, 
garazhe dhe bodrume. Në të kundërtën, gjatë verës, kur temperatura e jashtme është më 
e lartë ngrohtësia lëviz drejt brendësisë së ndërtesës.

Në përgjithësi dallohen tre mënyra të transferimit të ngrohtësisë:
 → Konduksion ose përçim
 → Konveksion ose qarkullim ( me ose pa ndryshim të gjendjes agregate)
 → Rrezatim.

rrezatim

konduksion

konveksion

Fotografi a 2.11. Mekanizma të transferimit të ngrohtësisë

Konduksioni

Konduksioni është mënyra e shkëmbimit të ngrohtësisë, e cila ndodh në trupat e 
ngurtë, por mund të paraqitet edhe në lëngjet ose gazrat. Konduksioni është mënyrë e 
shkëmbimit të ngrohtësisë gjatë të cilës ngrohtësia transmetohet në atome dhe molekula 
të ndryshme me prekjen e tyre të drejtpërdrejtë, përkatësisht gjatë ndeshjes së tyre. Duke 
pasur parasysh se molekulat me temperaturë më të lartë, kanë energji më të madhe 
kinetike, ato në ndeshje me molekulat me temperaturë më të ulët do tu dorëzojnë një 
pjesë të energjisë së tyre, gjë e cila e cila do ti ngadalësojë. Transferimi i ngrohtësisë 
është gjithmonë e drejtuar nga grimcat me temperaturë më të lartë ndaj grimcave me 
temperaturë më të ulët.

Duke pasur parasysh se ligji zero i termodinamikës thotë se një sistem i izoluar, që i 
është lënë vetvetes, ka tendencë të arritjes së ekuilibrit (termik), shpërndarja e pabarabartë 
e temperaturës brenda trupit mund të ruhet vetëm me kusht që trupi në mjedisin 
në të cilin gjendet të jetë vazhdimisht i ekspozuar ndaj kushteve të ndryshueshme të 
temperaturës që çojnë në prishje të baraspeshës. 
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Fotografi a 2.12. Kalim ( transferi)  i ngrohtësisë përmes konduksionit

Ligji i Furies

Për përçim stacionar të ngrohjes përmes shtresës të rrafshët homogjene, pa burime të 
qëndrueshme të ngrohtësisë dhe nën supozime se përçimi i ngrohtësisë është konstante, 
rrjedha e ngrohjes përmes konduksionit përllogaritet sipas shprehjes:

                              (3.2)

ku:
Ф është rrjedhja e ngrohjes në (W); Т1-T2 është dallimi i temperaturave në (К); 

А është sipërfaqja normale në drejtimin e ndryshimit të nxehtësisë në (m2); d është 
trashësia e shtresës në (m); λ është përçueshmëria termike e materialit në (W/m·K).

Emëruesi në këtë ekuacion 3.2 emërtohet rezistencë speci�ke e nxehtësisë R dhe e 
njëjta matet në (m2K/W).

Për element i cili është i përbërë nga më tepër shtresa të rrjedhës termike përmes 
kondukcionit përllogaritet sipas shprehjes:     

       (3.3)

Fotografi a 2.13. Konduksioni një dimensional përmes elementit me më shumë shtre-
sa homogjene
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Përçueshmëri termike e materialeve

Koe�cienti i përçueshmërisë termike të materialit paraqet sasi e nxehtësisë në 
njësi kohë që do të përçohet përmes njësie të sipërfaqes prej 1 (m2) gjatë dallimit të 
temperaturës prej 1 (°К) në 1 (m) gjatësie të trup

Koe�cient i përçueshmërisë termike 

Fotografi a 2.14. oefi ient i për ueshmërisë termike të materialit

Përçueshmëria termike e materialeve, λ, është cilësi �zike e materialeve, e cila varet 
nga natyra e materialit në shqyrtim e sipër, temperatura e tij, presioni dhe lagështia dhe 
e njëjta përcaktohet në mënyrë eksperimentale me matje. 

Duke pasur parasysh vlerën e përçueshmërisë termike të materialeve të caktuara 
të njëjtat janë të ndarë në dy grupe: përçues dhe izolatorë. Përçueshmëria termike e 
metaleve të pastra shkon në ku�jtë nga disa qindra, për materialet jo-metale dhe gazrat 
është nën një, ndërsa për materialet e ndërtimit mesatarisht lëviz rreth 1(W/m·K) deri 
3(W/m·K). Për materiale izoluese është e dëshirueshme vlerë sa të jetë e mundshme më 
e ulët të përçueshmërisë termike, përkatësisht një rezistencë sa më e lartë e rezistencës 
termike, dhe e njëjta lëviz rreth 0,04 (W/m·K). 

Materialet me dendësi të lartë kanë vlerë më të lartë të koe�cientit të përçueshmërisë 
termike. Materiale poroze tregojnë përçueshmëri të dobët. Kjo shpjegohet me faktin se 
përçueshmëria termike e ajrit të bllokuar që është i vendosur në brendësinë e poreve 
është shumë më e vogël nga koe�cienti i përçueshmërisë termike të vetë lëndës së ngurtë. 

Vlera efektive e përçueshmërisë termike të materialeve poroze ndjeshëm varet nga 
përmbajtja e lagështisë së materialit. Ky fakt shpjegohet me faktin se përçueshmëria 
termike e lagështisë, e cila e mbush hapësirën në poret në vend të ajrit, më shumë se 20 
herë është më e madhe se përçueshmëria termike e ajrit. 
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Përçueshmëri termike e materialeve ndërtimore në përgjithësi rritet me rritje të 
temperaturës. Arsyeja për këtë është rritja e përçueshmërisë termike të materialit 
themelor, si dhe rritja e përçueshmërisë termike të ajrit në poret e materialit. 

Në praktikën ndërtimore varësia e përçueshmërisë termike të materialeve nga 
temperatura, nuk ka rëndësi të madhe praktike, sepse bëhet �alë për interval relativisht 
të vogël të ndryshimit të temperaturës së elementeve ndërtimore. Për kalkulimin termik 
në ndërtimtarinë përdoret vlera e përçueshmërisë termike e përcaktuar në temperaturën 
mesatare prej 10(°С). 

Rezistenca termike të shtresës së bërë nga një material homogjen varet nga trashësia 
e shtresës dhe vetitë e materialit, përkatësisht nga përçueshmëria termike. Rritja e 
rezistencë termike arrihet ose me rritje të trashësisë së shtresës (Fotogra�a 2.15) ose me 
zgjedhje të materialit me një vlerë më të ulët të përçueshmërisë termike λ (Fotogra�a 
2.16).

Fotografi a 2.15. Konduksioni përmes shtresave me trashësi të ndry shme
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Fotografi a 2.16. onduksioni përmes shtresave me për ueshmëri të ndr shme 
termike

Kapaciteti speci�k termik dhe difuzioni termik

Kapaciteti speci�k termik i materies është cilësi �zike  e materies. Në termodinamikë 
shënohet me simbolin с, ndërsa njësia matëse është (Ј/кg·К). De�nohet si shumë e 
ngrohjes që duhet të akumulohet në njësi të masës së materialit (nën rrethana të caktuara) 
për ta ndryshuar temperaturën për 1(К). 

Uji ka një nga vlerat më të mëdha për kapacitetit speci�k termik. Për ngrohje apo 
�ohje të 1 kilogrami ujë nga një shkallë të Kelvinit duhet të sigurohen rreth 4200 (J) 
ngrohtësi, që në mesatare është rreth dhjetë herë më shumë se sa në materialet metalike. 

Prodhimi m·c (J/K), emërtohet kapaciteti termik i materies, ndërsa përfaqëson a�ësi 
të materialit që gjatë ngrohjes të akumulojë një sasi të caktuar të nxehtësisë në mënyrë që 
të shkaktojë ndryshim të temperaturës për 1(К). 

Madhësia e cila është e rëndësishme në analizën e përçueshmërisë  jo-stacionare të 
ngrohtësisë është përçueshmëria termike ose shpërndarja termike:

      (3.4)

Vlerat e përhapjes termike tregojnë në shpejtësinë e ndryshimit të temperaturës, që 
do të thotë se në vëllimin e materialit të fortë do të vijë shpejt barazimi i temperaturës 
nëse materiali i fortë ka një vlerë më të lartë se koe�cienti а. Përçueshmëria termike 
përfaqëson një masë e inercionit termik. Materiale metalike kanë një vlerë më të lartë të 
koe�cientit të përhapjes termike nga materialet e ndërtimit. 
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Konveksion 

Konveksioni është kalim i ngrohtësisë i cili paraqitet si rezultat i lëvizjes së �uidit 
(lëng ose gaz) përkrah sipërfaqes së fortë.

laminare

Fotografi a 2.17. Transmetim i ngrohtësisë me konvekcion

Varësisht nga temperatura e trupit të ngurtë dhe �uidit, njëri nga ato do të dorëzojë 
(më i ngrohti), ndërsa tjetri (i �ohti) do të pranojë nxehtësi. Sa më e lartë është shpejtësia 
e lëvizjes së �uidit aq më shumë rritet konveksioni. Parakusht për konveksion është të 
ekzistojë rrymim turbulent në �uidin për tu arritur përzierja e grimcave të ngrohta nga 
shtresat më të ngrohta drejt atyre më të �ohta dhe anasjelltas. Gjatë rrymimit laminar 
grimcat lëvizin përgjatë shtigjeve paralele dhe në këtë mënyrë grimcat e �uidit nuk 
përzihen. 

Gjatë lëvizjes turbulente koe�cienti i zbatimit është më e lartë, ndërsa gjatë lëvizjes 
laminare është më i vogël. Sa më trashë është shtresa laminare, aq është më e madhe është 
rezistenca termike dhe arrihet rënie më e madhe e temperaturës. 

Lëvizja e �uideve mund të jetë përmes konveksionit natyror – të lirshëm ose përmes 
konveksionit të detyruar – të dhunshëm.  

Konveksioni natyror  krijohet kur lëvizja e �uidit është nën ndikim të forcave të 
gravitetit. Ky transferim i nxehtësisë krijohet si rezultat i qarkullimit të �uidit për shkak 
të ndryshimit të dendësisë gjatë ngrohjes ose �ohjes së tij. Shembull i konveksionit 
natyror është lëvizje e ajrit të ngrohtë lartë, e shkaktuar nga sendet e ngrohta.
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Konveksion i detyrueshëm  është transferim i nxehtësisë përmes lëvizjes së �uideve 
gjatë veprimit të ndikesave të jashtme, si pompë ose ventilator, për shkak të dallimit në 
presionet, ose për shkak të dallimit në lartësinë gjeodezike. Shembull për konveksion të 
detyrueshëm janë: tharëset, kondicionerët e kështu me radhë. 

Sasia e ngrohtësisë së transferuar përmes konveksionit varet nga disa faktorë: 
• shpejtësia e �uidit,
• dendësia dhe gjendja agregate (e bashkimit) të �uidit,
• temperatura e �uidit dhe muri, 
• forma, pozita dhe vrazhdësia e murit, 
• përçueshmëria e �uidit e kështu me radhë. 

Transferimi i ngrohtësisë zakonisht është proporcionale me diferencën e temperaturës 
midis të dy materialeve, kështu që qarkullimi speci�k i ngrohjes për njësi sipërfaqe është 
dhënë me shprehjen: 

                                      (3.5)
ndërsa qarkullimi i ngrohjes Ф gjatë konveksionit është dhënë me shprehjen:

             (3.6)
  
ku:
 q/c është qarkullim i ngrohjes në (W); është qarkullim speci�k i ngrohjes në  (W/m2); 

hc është koe�cienti i kalimit konvektiv të ngrohtësisë në (W/m2K); Тz është temperatura 
e sipërfaqes së murit në (°C); Tf është temperatura e �uidit më larg nga muri në (°C), А 
është sipërfaqe e murit në (m2).
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Koe�cient e konveksionit paraqet sasi e ngrohtësisë që për njësi kohë 1 (s) transferohet 
përmes njësisë së sipërfaqes 1 (m2), gjatë dallimit të temperaturës ΔТ prej 1(°C). 
Koe�cienti i konveksionit më shpesh përcaktohet në mënyrë eksperimentale. 

Në rast të përgjithshëm vlera e koe�cientit të transferimit të ngrohjes varet nga 
madhësia dhe forma e trupit-elementit ndërtimor, metoda e rrymimit, përkatësisht 
drejtimin e qarkullimit ngrohës të �uidit, nga shpejtësia e rrjedhjes së �uidit (te lëvizja 
më e shpejtë e �uidit konveksioni është më i theksuar), nga temperatura e elementit të 
ndërtimit, nga temperatura e �uidit, si dhe cilësitë e �uidit që rrjedh në sipërfaqen. 

Te elementet vertikale ndërtimore drejtimi i rrjedhës së ngrohjes nuk ndikon 
dukshëm në vlerën e koe�cientit të transferimit të nxehtësisë me konveksion. Megjithatë, 
në rrafshet horizontale drejtimi i rrjedhës së ngrohjes është me rëndësi vendimtare 
(Fotogra�a 2.19). Për qarkullimin e ngrohjes me orientim tatëpjetë vlera e koe�cientit 
është shumë më e vogël se sa rrjedha e ngrohjes me orientim për teposhtë. Qarkullimi 
i këtillë i ngrohjes është karakteristikë e konstruksioneve mes kateve mbi bodrumet e 
pa ngrohur kur temperatura në hapësirën është më e lartë se temperatura e dyshemesë. 
Duke pasur parasysh se ajri i cili gjendet afër dyshemesë është me temperaturë më të 
ulët dhe dendësi më të lartë ndodh transferimi konvektiv i ngrohtësisë. Shembull për 
qarkullim hyrës ngrohës paraqitet te konstruksionet e dyshemeve me ngrohje të instaluar 
nën dysheme, ku ngrohet ajri më i �ohët i cili arrin në sipërfaqen e dyshemesë, me çka 
zvogëlohet dendësia. Ajri i ngrohur ngrihet lartë dhe shkakton lëvizje e cila në mënyrë të 
konsiderueshme e rrit vlerën e koe�cientit konvektiv të kalimit të ngrohtësisë.

Nëse e aplikojmë nocionin për rezistencë sipërfaqësore ngrohëse:

                                                        (3.7)

vlera e saj do të varet nga drejtimi i transferimit të ngrohtësisë dhe për rastet 
karakteristike është e de�nuar në Tabelën 2.1.

Rezistencë ngrohëse: Rse=Rout  ; Rsi=Rin

horizontal

vertikal lartë

vertikal poshtë

       
Fotografi a 2.19. arkullim i ngrohjes:  horizontal, vertikal nga lartë dhe vertikal   

nga poshtë
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Tabela 2.1. Rezistenca sipërfaqësore ngrohëse te elementet ndërtimore

Rezistenca të 
sipërfaqes 
(m2K)/W

Drejtim dhe orientim i qarkullimit të ngrohjes

lartë horizontal poshtë

Rsi 0,10 0,13 0,17
Rsе 0,04 0,04 0,04

Rrezatimi

Në gjithësi nuk ekzistojnë grimca midis Diellit dhe Tokës, kështu që nuk ekziston 
konduksion dhe konveksion. 

Atëherë, si arin energjia ngrohëse nga Dielli në Tokë???  
 

Rrezatimi

Të gjitha substancat e temperaturës mbi zeros absolute posedojnë energji të brendshme 
e cila mund të emetohet në formë të valëve elektromagnetike. 

Rrezatimi paraqet kalim të energjisë përmes valëve elektromagnetike të cilat mund të 
udhëtojnë përmes vakumit ose �uidit. 

Nëse dy trupat kanë temperaturë të ndryshme (energji të ndryshme të brendshme), 
trupi më i ngrohët emeton energji rrezatuese drejt trupit më të �ohtë, por edhe trupi 
më i �ohtë emeton energji rrezatuese drejt atij më të ngrohët. Në bilancin përfundimtar 
prapëseprapë trupi më i �ohtë ngrihet, sepse trupi më i ngrohët emeton më tepër 
ngrohtësi se sa që pranon, ndërsa ai më i �ohët anasjelltas.

Në pajtim me  ligjit të Stefan – Boltzmann-it për trup absolutisht të zi, energjia e 
tërësishme e emetuar nga njësia sipërfaqe e trupit absolutisht të zi në njësi kohë është 
drejtpërdrejtë proporcionale me shkallën e katërt të temperaturës absolute të trupit të zi:
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      (3.8)

Në rast të përgjithshëm të trupit të përhimët qarkullimi speci�k i ngrohjes është: 

                  (3.9)

Qarkullimi speci�k i ngrohjes nga sipërfaqja që rrezaton �tohet me shprehjen: 

             (3.10)
ku:
 εе - koe�cient i emetimit në sipërfaqen që rrezaton 
 φ - faktor i kon�guracionit (pozita) 
 σ = 5.67*10-8 (W/m2 ºC)  - konstanta e Stefan Boltzmann-it  
 Т - temperaturë absolute e sipërfaqes që rrezaton (оC) 
Qarkullimi speci�k rezultues i ngrohjes nga sipërfaqja e emetimit në sipërfaqen që 

pranon është dhënë me shprehjen: 

      (3.11)
ku:
 ε - koe�cient rezultues i emetimit të sipërfaqeve që rrezatojnë.

Rezistenca termike e elementeve ndërtimore

Procedura për përllogaritje të rezistencës së përgjithshme të ngrohjes të elementeve 
ndërtimore zbatohet duke i përllogaritur rezistencat e ngrohjes të çdo shtrese homogjene 
dhe duke i shtuar rezistencat sipërfaqësore të ngrohjes. 

Në pajtim me standardin МКС EN ISO 6946 shtresë homogjene e ngrohjes është 
shtresë me trashësi konstante cilësitë e të cilës të ngrohjes janë uniforme. Rezistenca e 
ngrohjes të shtresës homogjene përllogaritet sipas shprehjes:

      (3.12)

ku:

d  -  trashësia e shtresës së materialit në (m); 
λ  -   përçueshmëri e ngrohjes në shtresën e materialit në (W/m·K).
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Fotografi a 2.20. Kalimi i ngrohjes përmes elementit të ndërtimit të përbërë nga më 
shumë shtresa homogjene 

Përllogaritje e rezistencës së tërësishme të ngrohjes të elementit ndërtimor nga 
shtresa homogjene

Rezistenca e tërësishme e ngrohjes të pjesës së rrafshët ndërtimore e cila përbëhet nga 
më tepër shtresa homogjene normale me drejtimin e rrjedhës së ngrohjes, përllogaritet 
sipas ekuacionit:

                                 (3.13)

ku:
R1, R2, …Rn ajanë rezistenca të kalimit të ngrohjes në shtresat e caktuara homogjene 

në (m2К/W); Rsi, Rse janë rezistenca sipërfaqësore të kalimit të ngrohjes, përkatësisht 
rezistencë e brendshme, përkatësisht e jashtme në (m2К/W).

Koe�cient i përçueshmërisë ngrohëse

Transferimi i ngrohtësisë nga �uidi nga njëra anë e murit në �uidin në anën tjetër të 
murit emërtohet kalim i ngrohtësisë. Kalimi i ngrohtësisë gjithmonë përfshin dy lloje 
të transportit të ngrohtësisë: konveksion i rrafshinave ku�zuese të murit,  konduksion 
përmes murit (me një shtresë ose me më tepër shtresa) dhe, nëse ekziston, këmbim i 
ngrohtësisë përmes rrezatimit të sipërfaqeve ku�zuese.
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Fotografi a 2.21. 

temp. e brendshme e ajrit

Konveksion dhe radiacion i 
sipërfaqes së brendshme të 
murit

Transmetim i ngrohtësisë 
përmes murit me konduksion

Konveksion dhe radiacion i 
sipërfaqes së jashtme të murit

temp. e jashtme 
e ajrit

Kalimi i ngrohtësisë përmes murit të rrafshët me një shtresë

Koe�cienti i përçueshmërisë termike U paraqet vlerë reciproke të rezistencës së 
tërësishme termike e shprehur në (W/m2·K).

          (3.14)

Vlera e përllogaritur U nuk guxon të jetë më e madhe nga vlerat më të mëdha të 
lejuara të koe�cientit të kalimit të ngrohtësisë të dhëna në dispozitat nacionale për 
përdorim racional të energjisë dhe mbrojtjes termike në ndërtesat.

Ura termike

Urat termike janë vende kritike në objektet ndërtimore përmes të cilat zhvillohet 
kalimi i ngrohtësisë nga hapësira më e ngrohët drejt hapësirës më �ohët, përkatësisht 
përmes rrugës së rezistencës më të vogël, e cila jo gjithmonë është normale në sipërfaqen 
përmes të cilës kalon. Më shpesh, ngrohtësia rrymon përmes elementeve materiali i të 
cilit ka përçueshmëri më të madhe termike nga materiali që e rrethon, me çka krijohen 
vende lokale ku temperatura e sipërfaqes së brendshme është më e ulët nga temperatura 
e brendshme e ajrit, ndërsa temperatura e sipërfaqes së jashtme është më e lartë nga 
temperatura e jashtme e ajrit (Fotogra�a 2.22). 
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Fotografi a 2.22. U rë termike

Në pajtim me MKS EN ISO 10211-1, Ura termike paraqet pjesë e konstruksionit të 
jashtëm të objektit për të cilin rezistencë termike dallohet në mënyrë të konsiderueshme 
nga pjesa tjetër e njëllojshme. 

Shkaqe për paraqitje të urave termike 

Shkaqe për paraqitje të urave termike është dallimi në rezistencën termike midis 
pjesëve të caktuara të konstruksionit të jashtëm të objektit. Dallimi në rezistencën 
termike mund të jetë për shkak të:

• depërtimi i pjesshëm, ose i tërësishëm i materialeve me koe�cient të përçueshmërisë 
termike në konstruksionin e jashtëm,

• trashësia e ndryshme e materialit,
• dallimi midis sipërfaqes së jashtme dhe të brendshme të mbështjellëses së objektit, 

siç janë vendet e lidhjeve në konstruksionin e jashtëm.

Urat termike janë defekte teknike-termike dhe paraqiten pothuajse gjithmonë kur 
nuk ka, ose ka izolimin termik të zbatuar në mënyrë të keqe të mbështjellëses së jashtme 
të objektit, kur kemi detaj gjeometrik të zgjidhur në mënyrë të keqe, lidhje të zgjidhur 
keq midis elementeve (Fotogra�a 2.23 b), ose kur vendosen materiale me përçueshmëri 
të ndryshme termike në rrafshina jo-paralele (kur elementet kanë drejtime të ndryshme 
të shtrirjes) (Fotogra�a 2.23 a).

Urat termike, shpesh herë, janë rezultat i konstruksionit të ndërtesës, duke u paraqitur 
në lidhjen në mes të mureve dhe konstruksioneve të mes-kateve, midis mureve dhe 
elementeve të sistemit bartës të konstruksionit (trarët, shtyllat), mes mureve dhe 
konstruksionit të kulmit, mes mureve të jashtme dhe mureve të brendshme, ose rreth 
vrimave në muret, siç janë dritaret dhe dyert. Gjithashtu, ato formohen edhe në zonën 
e themeleve, parapeteve, AB shtyllave, derdhjet në formë konsolle për tarraca e kështu 
me radhë.
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а) Urë termike e shkaktuar nga trari nën 
dritaren e ballkonit

б) Mungesë e izolimit në tavanin dhe 
në murin

Fotografi a 2.23. hembuj të urave termike të fituara me kamerë termografike

Në praktikën tonë sistem më i shpeshtë bartës i konstruksionit është sistemi i skeletit 
me beton të armuar, ndërsa muret e fasadës janë të realizuara me blloqe qeramike. 
Gjithmonë kur kontakti midis këtyre dy materialeve, të cilët kanë karakteristika të 
ndryshme termike, nuk do të izolohet në mënyrë përkatëse do të paraqitet urë termike 
(Fotogra�a 2.24).  

1. Muraturë        2. Sandviç mur 3. AB shtyllë

Fotografi a 2.24. U ra termike në lidhjen midis mureve gjatësore dhe të tërthorta:   
a)  dhe c)  lidhje midis murit për së gjati dhe diagonal ,  b)  lidhje në 
kënd

1. AB trari  2.  Muraturë 3. AB konstruksion mes-katesh

Fotografi a 2.25. U ra termike në lidhjen e murit të jashtëm me konstruksion 
meskatësh
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Masat që ndërmerren për sigurimin e konstruksioneve nga veprimi i fuqive sizmike 
shumë shpesh janë shkak për paraqitje të urës termike. Trarët e betonit të armuar që 
gjenden në nivel të konstruksioneve të meskateve (Fotogra�a 2.25) janë përçues të 
shkëlqyer të ngrohtësisë, ndërsa humbja e ngrohtësisë përmes tyre lëviz prej 2540%, 
madje edhe në rastet kur janë të izoluara mirë.

Pasojat nga paraqitja e urave termike 

Urat termike mund të çrregullojnë seriozisht funksionimin normal të objekteve 
ndërtimore. Gjatë periudhës së dimrit, kur hapësirat e brendshme ngrohen, temperatura 
e sipërfaqes së brendshme të pjesës së urës termike është më e ulët se ajo e strukturës 
përreth (mund madje të jetë edhe më e ulët nga ajo në dritaret me qelq të dy�shtë) dhe 
më shpesh nuk mund të ruhet lagështia e dëshiruar relative e ajrit duke mos u paraqitur 
me këtë rast kondensim në sipërfaqe të avullit të ujit (Fotogra�a 2.26). paraqitja eventuale 
e mykut, jo vetëm që e prish dukjen estetike të objektit, por, gjithashtu mund të shkaktojë 
edhe probleme shëndetësore të tilla si iritim të syve, hundës dhe fytit e deri te paraqitja e 
alergjisë dhe paraqitja e sinuseve, astmës apo reaksioneve të tjera alergjike.

Fotografi a 2.26. Z hvillimi i my kut në pjesën e urës termike

Në kushte dimërore temperatura e pjesës së jashtme të pjesës së urës termike është 
më e lartë nga ajo e strukturës përreth, që mund të sjell në rritjen e lagies lokale të murit 
nga shkrirja e borës, apo shiut të fryrë nga era, duke e rritur me këtë rast mundësinë për 
dëmtime të shkaktuara nga ngrirje dhe shkrirja ciklike. 
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Temperaturat e ulëta në sipërfaqen e pjesës së urës termike mund të çojnë edhe në 
fëlliqje dhe ngjitje të pluhurit më mur. Për shkak të paraqitjes të sipërfaqeve të �ohta 
të anës së brendshme të murit, në vendet ku ka izolim të dobët, ose aspak nuk ka 
izolim, paraqiten edhe probleme nga aspekti i komfortit termik. Ky fenomen, si dhe 
rrymimi i ajrit përmes mbështjellëses, mund të shkaktojë rrymë ajri të �ohtë e cila është 
jashtëzakonisht e pa përshtatshme për një qëndrim të rehatshëm në ambientet e objektit. 

Dallimi në temperaturën përmes urës termike dhe konstruksionit që e rrethon mund 
të shkaktojë tendosje termike, të cilat mund të sjellin në dëmtime të konstruksionit.

Nga gjithçka u prezantua, mund të konkludohet se efektet dhe pasojat tipike nga urat 
termike janë:

• temperaturë e zvogëluar në sipërfaqen e mureve nga ana e brendshme dhe në rast 
më të keq kondensim i avullit të ujit dhe paraqitje e mykut në pjesë të konstruksionit,

• humbje të konsiderueshme të energjisë dhe nevojë për energji shtesë, si ngrohje, 
ashtu edhe �ohje,

• tendosje të temperaturës për shkak të dallimeve të temperaturës në elementin.

Pasoja dytësore nga ekzistimi i urave termike ka edhe nga aspekti i shëndetit, 
mirëmbajtjes dhe komforit.

Urat termike kanë një ndikim të madh në sjelljen e përgjithshme termike të 
mbështjellëses së objektit, duke e rritur në mënyrë të konsiderueshme humbjen e 
nxehtësisë në periudhën dimërore dhe duke �tuar ngrohtësi në periudhën verore. Urat 
termike nuk mund të shmangen plotësisht, por qëllimi ynë është të minimizohen dhe 
të zbuten efektet negative të tyre deri në një nivel të tolerancës së caktuar. Kjo është 
e mundur vetëm nëse ju kushtohet vëmendje përkatëse që në fazën e plani�kimit dhe 
projektimit.

Ndarja e urave termike

Ndarja themelore e urave termike është në bazë të llojit të transferimit të realizuar 
të ngrohtësisë mbi atyre. Në pajtim me këtë kriter ekzistojnë tre lloje të urave termike:

• të pikësuara, ose njëdimensionale,
• lineare, ose dydimensionale (2D),
• tredimensionale (3D).

Urat termike stacionare, paraqiten kur elemente të caktuara me dimensione të vogla 
(bartëse, mbështetëse, konzole e kështu me radhë) depërtojnë përmes izolacionit në 
mbështjellësen e konstruksionit (Fotogra�a 2.27 a).

Pjesa më e madhe e urave termike janë dydimensionale dhe krijohen në vendet e 
bashkimit të dy ose më tepër elementeve ndërtimore (dritare dhe mur, konstruksion 
meskatësh dhe mur), ose në vende ku ndryshon përbërja e konstruksionit të elementit 
ndërtimor (shtyllë e inkorporuar në mur të tullës) (Fotogra�a 2.27 b). 
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Urat tredimensionale termike paraqiten në këndet tredimensionale të objekteve (lidhja 
e dy mureve të jashtme me konstruksionin e kulmit)ose kur izolimi është i ndërprerë me 
elemente të koe�cientit të lartë të përçueshmërisë termike λ (Fotogra�a 2.27 в).

v) Urë termike tredimensionale (3D) 

а) Urë termike e pikësuar b) Urë termike lineare (2D)

Fotografi a 2.27.  Shembuj për lloje të urave termike 

Varësisht nga shkaku i paraqitjes, urat termike mund të jenë:
• gjeometrike, 
• përsëritëse (sistematike),
• konstruksionale,
• konvektive.

Ura termike gjeometrike  

Ky lloj i urës termike paraqitet në vendet ku ka ndryshim në drejtim të sipërfaqeve të 
cilat e formojnë mbështjellësen e objektit (Fotogra�a 2.28 a), përkatësisht kur sipërfaqja 
e brendshme e mbështjellëses së objektit është më e vogël nga e jashtmja, ose kur në 
vende lokale reduktohet trashësia e këtyre sipërfaqeve (Fotogra�a 2.28 b). 
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Legjendë

а) Gjatë ndryshimit të drejtimit të 
sipërfaqeve

б) Gjatë ndryshimit lokal të 
trashësi së sipërfaqes

tullë

Fotografi a 2.28. Shembuj të urave termike gjeometrike

Ura termike përsëritëse (sistematike)

Ky lloj është speci�k me atë që urat termike përsëriten sipas një skeme të rregullt. 
Zakonisht paraqiten kur në sanduiç muret depërtojnë lidhjet metalike dhe bashkime, 
ose kur në sistemet ndarëse nga gips-kartoni dhe në izolimin janë vendosur shtylla druri 
ose metali si pjesë e nën konstruksionit ndihmës, e kështu me radhë (Fotogra�a 2.29). 

Ura termike të konstruksionit

Ky lloj i urave termike paraqiten si rezultat i shpuarjes së vetëdijshme të objektit 
me elementë me rezistencë më të ulët termike ose të hapjeve me dedikim të posaçëm 
(Fotogra�a 2.30).

Shembuj karakteristik për ura termike të konstruksionit janë:
• vendet ku trarët dhe pllakat kalojnë nëpërmes mbështjellëses së objektit, midis 

anës së ngrohtë  dhe të �ohtë,
• hapjet në muret të dedikuara për dritare dhe dyer,
• hapjet që bëhen nëpërmjet mbështjellëses së objektit dhe janë të dedikuara për 

përçim të instalimeve, si gypa për ujë, kanale për ventilim dhe kabllo.



62

EFIK
A

SIT
ET

I EN
ER

G
JET

IK
 I O

BJEK
T

EV
E

Legjendë

tullë

а) shtresa metalike b) shtylla të vogla druri

gips-karton
lesh guri lesh guri

Legjendë

Fotografi a 2.29. Shembuj të urave termike sistematike

Legjendë Legjendë

hapjeAB llakë 
tullëtullë

а) Bashkim midis murit dhe pllakës së 
ballkonit

b) hapje për funksione të caktuara

Fotografi a 2.30. Shembuj të urave termike të konstrukcionit

Shumë shpesh, gjatë përllogaritjes së humbjeve e nxehtësisë për tërë objektin, pjesa më 
urave termike të konstruksionit nuk merren parasysh. Kjo qasje injoruese shpien drejt 
një shkalle të lartë të gabimit sepse, këto ura termike janë të përfaqësuara në përqindje 
më të madhe në objektet ndërtimore dhe humbjet termike përmes tyre janë shumë të 
mëdha.

Ura konvektive termike

Ky lloj i urave termike janë të shkaktuara nga lëvizja e ajrit nëpërmes pjesëve të vetë 
konstruksionit. Lëvizja e pa parashkuar e ajrit mund të krijohet si rezultat i konveksionit 
natyror në dhe përmes zbrazëtirave në kuadër të konstruksionit, ose përmes plasaritjeve 
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në vetë izolimin (Fotogra�a 2.31 а). Humbje të mëdha termike paraqiten edhe gjatë 
penetrimit me detyrim të ajrit të jashtëm nëpërmes izolimit.

Gjithashtu, edhe ajri nga hapësirat e brendshme përmes rrymimit mund të kalojë 
brenda në konstruksionin edhe përmes kondensimit të avullit të ujit mund të krijohet 
lagështirë. Këto humbje termike merren si pjesë e humbjeve të ventilimit të ngrohtësisë. 
Nga ndonjëherë humbje shtesë paraqiten kur ajri i jashtëm depërton nën izolimin e 
pullazit (Fotogra�a 2.31 b).

 

Legjendë

tullë

tullë

а) Konveksion natyror rreth 
izolimit

b) Penetrim i ajrit të jashtëm në 
papa�ngon (nën kulmi)

lesh guri Legjendë

AB pllakë

Fotografi a 2.31. Shembuj të urave termike konvektive 

Sjellja e këtij lloji të urave termike është studiuar më dobët, kështu që për ato nuk ka 
trajtim të veçantë dhe rekomandime në  MKS EN ISO 6946. 

Urat konvektive termike mund të shmanget me dizajn të duhur, ndërtim dhe 
përpunimin të të gjitha detajeve.

Ndërtesat - Në përgjithësi

Ndërtesat mund të konsiderohen si kuti të mbyllura, qëllimi kryesor i të cilave është 
mbrojtje e brendësisë nga kushtet e jashtme klimatike, siç janë temperatura të jashtme të 
larta ose të ulëta, erë, shi, borë 

Mbështjellësja e ndërtesës është drejtpërdrejtë e ekspozuar në ndikimet e jashtme. 
Detyra e saj kryesore është ta mbështjellë dhe ta mbrojë brendësinë e ndërtesës nga 
të njëjtat. Për më tepër ajo duhet të lejojë që ndërtesa të “merr frymë”, për tu arritur 
balancë e drejtë midis �timeve dhe humbjeve termike (Fotogra�a 2.32). Domethënë, 
roli kryesor i mbështjellëses është ta absorbojë ngrohtësinë nga rrezet e diellit dhe të 
rrezatojë ngrohtësi jashtë saj.
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Humbje përmes mbështjellëses

Humbje 
përmes 

mbështjellëses

Humbje në 
ventilimin

Humbje përmes 
mbështjellëses

Për�time 
nga diellore

për�time të 
brendshme

Fotografi a 2.32. Balanca energjetike i ndërtesës

Këmbimi i ngrohtësisë përmes mbështjellëses më mirë mund të shihet përmes 
fotogra�së së fotografuar me kamerë termogra�ke. Në fotogra�në kushtet e ndryshme 
termike janë të prezantuara me ngjyra të ndryshme, pjesët me ngjyrë të  verdhë më të  
hapur i shënojnë sipërfaqet më të ngrohta, ndërsa më të errëtat (pjesët ngjyrë vjollcë dhe  
të kaltrat) i shënojnë sipërfaqet më të �ohta (Fotogra�a 2.33). Gjegjësisht, fotogra�a i 
tregon vendet përmes të cilave humbet ngrohtësia, dritaret dhe vendet ku shfaqen “ura 
termike”, e ato janë kutitë për roleta dhe konstruksionet midis kateve.   

Gjatë shfrytëzimit të ndërtesave në brendësinë e tyre duhet të sigurohen kushte të 
përshtatshme për përdoruesit. Përkatësisht me arritje të temperaturës optimale dhe 
lagështisë së brendshme duhet të sigurohet komfort i brendshëm në hapësirat. Energjia 
mesatare e cila shpenzohet në amvisëritë ka të bëjë me mirëmbajtje të temperaturës së 
këndshme në hapësirat, sepse humbjet termike në dimër patjetër duhet të plotësohen 
përmes sistemit për ngrohje, ndërsa për�timet termike në verë mund të zvogëlohen me 
sistem të klimatizimit (Fotogra�a 2.34).
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Fotografi a 2.33. Fotografi termografike e ndërtesës

humbje nga 
ventilacioni

për�time të 
brendshme

sistem për ujë të ngrohët

sistem për ventilim

sistem për ngrohje

energji 
gjeotermale

humbje nga 
transmisioni

energji  
primare

Për�time 
solare

Fotografi a 2.34. Përfitimet dhe humbjet e energjisë në një objekt

Kërkesa për energji për ngrohje dhe �ohje mund të reduktohet duke aplikuar izolim 
të duhur të ndërtesave, si dhe vendosje e zdrukthëtarisë cilësore, aplikimin e sistemeve 
pasive solare dhe burime alternative të energjisë. 
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Mbështjellësi i ndërtesës  

Mbështjellësja e energjisë përbëhet nga mure, pullaz, dyer dhe dritare. Transferimi 
më i madh i nxehtësisë në ndërtesat paraqitet përmes mureve të jashtme dhe muret e 
dhomave fqinje të pa ngrohura. Gjithashtu, humbjet e energjisë te ndërtesat kanë të 
bëjnë me mbështjellësen jo përkatëse të materialeve për realizimin e tyre. Përveç llojit 
të materialeve të ndërtimit rol të madh ka edhe ngjyra e mureve të jashtme, për shkak 
të karakteristikave të saj për re�ektim apo absorbim të dritës nga dielli. Ngjyra e bardhë 
dhe tonet më të çela sillen si re�ektues, ndërsa ngjyra e zezë dhe nuancat më të errëta 
janë absorbues diellor.

Fotografi a 2.35. Humbjet e energjisë te ndërtesa

Vërejtje: Komponentët dhe materialet për izolim i zvogëlojnë nevojat për ngrohje 
dhe �ohje, duke siguruar rezistencë efektive të rrjedhës së ngrohtësisë, ose thënë 
më thjeshtë, e ruajnë temperaturën e brendshme. 

 

Klasi�kimi i materialeve ndërtimore   

Materialet në ndërtimtarinë dhe arkitekturën mund të ndahen në materiale 
tradicionale, të ndërlidhura me mikro-lokacionin e ndërtimit dhe  materiale 
bashkëkohore natyrore ose arti�ciale.



67

EFIK
A

SITETI EN
ERG

JETIK
 I O

BJEK
TEV

E

Fotografi a 2.36. Materiale tradicionale të ndërlidhura me mikro- lokacionin  e 
ndërtimit

Sipas dedikimit materialet ndërtimore ndahen në:
• Materiale konstruktive, materiale për ndarje, materiale lidhëse 
• Materiale për mbështjellje dhe mbrojtje

Materialet e konstruktive dhe materialet për ndarje ndahen në:
• Materiale për realizimin e konstruksionit bartës dhe ndarëse bartëse: gurë, tullë, 

beton, beton me armaturë, dru, çelik
• Materiale për realizimin e ndarësve jo bartëse: tullë, beton, dru, gips-karton 

Ndërkaq materialet për mbështjellje dhe mbrojtje ndahen në:
• Mbështjellje në enterier: materiale për veshje të dyshemeve, mureve, tavaneve
• Mbështjellëse në eksterier: materiale për veshje të fasadës, mbështjellëse të kulmit, 

mbështjellëse të terrenit
• Mbështjellëse izolimi: materiale për hidroizolim, izolim termik, mbrojtje nga 

zjarri, rrezatim, zhurmë

Gjatë ndërtimit të ndërtesave materialet përzgjidhen sipas dedikimit për të cilin 
përdoren dhe në përputhje me cilësitë e tyre. Cilësitë themelore sipas të cilave janë të 
de�nuara materialet janë: �zike, mekanike, kimike dhe teknologjike. Vetitë e materialeve 
të aplikuara de�nohen me teste laboratorike, me ç’rast shqyrtohen ato cilësi që janë të 
rëndësishme për prodhuesin, projektuesin dhe realizuesin për zbatimin e tyre speci�k. 
Hulumtimet janë të detyrueshme për të gjitha materialet që përdoren në ndërtimtarinë 
dhe që ofrohen në treg, ndërsa në kohën e sotme cilësi e rëndësishme e çdo materiali 
bëhet edhe ndikimi mbi ambientin gjatë prodhimit të tij, si dhe gjatë eksploatimit.
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Fotografi a 2.37. Materiale ndërtimore konstruktive

Materiale termike izoluese  

De�nicion: Izolimi i përfshin të gjitha materialet me rezistencë të madhe në 
transmetim të ngrohtësisë.  

Izolimi i mirë mund ta zvogëlojë transferimin e ngrohtësisë përmes mureve, kulmit, 
duke i dhënë për�timet vijuese:

• Kursim i energjisë, me çka zvogëlohen humbjet e energjisë gjatë ditëve të �ohta 
dhe zvogëlohen �timet termike gjatë ditëve të nxehta verore. 

• Rritet komfori përmes eliminimit të efektit “mur i �ohët” i cili paraqitet te muret 
dhe dritaret e jashtme, efekt ky i shkaktuar nga dallimi i temperaturës midis 
sipërfaqes së murit dhe hapësirës, e cila nuk duhet të jetë më e lartë se 4 °C.

• I zvogëlon rreziqet nga kondensimi të cilat mund të shkaktojnë dëmtim të izolimit 
të ndërtesës dhe materialet konstruktive, ndryshimi të ngjyrës dhe zvogëlim të 
komforit. 
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• Shmang ndryshime të papritura të temperaturës, duke e mbrojtur ndërtesën nga 
plasaritje dhe zgjerim termik.

• E përmirëson akustikën e ndërtesës. 

Izolimet termike janë materiale ndërtimore posaçërisht të zhvilluara, bashkëkohore të 
cilat instalohen në konstruksionet për shkaqet vijuese:

 → Mbrojtje termike në periudhën dimërore, me çka:
 - Zvogëlohet përçimi i ngrohtësisë nga ndërtesa dhe zvogëlohen humbjet në 

ngrohje;
 - Arrihet temperaturë e brendshme sipërfaqësore mbi pikën e krijimit të vesës.

 → Stabilitet termik në periudhën verore, me çka arrihet
 - Mbrojtje e pjesëve konstruktive të ndërtesës nga dallime të mëdha të 

temperaturave. Përkatësisht tendosjet e temperaturës;
 - Temperatura e baraspeshuar e hapësirës së brendshme, përkatësisht mbrojtje 

nga tej-ngrohja e ndarëseve të jashtme dhe rrezatim i ngrohtësisë në enterierin.

Njohja e mirë e cilësive termike të materialeve të ndërtimit është një nga kushtet 
themelore për projektimin e ndërtesave me e�kasitet energjetik. Për tu kënaqur dispozitat 
e sotme dhe të ndërtohet në përputhje me udhëzimet bashkëkohore për e�kasitet 
energjetik, të gjitha konstruksionet e jashtme është e nevojshme të mbrohen për nga 
ana termike. Izolimi termik i zvogëlon humbjet e nxehtësisë në dimër, tej-ngrohjen e 
hapësirës në verë, dhe e konstruksionin bartës nga kushtet e jashtme dhe tendosjet e 
temperaturës. Ndërtesa me izolim termik është më komforte dhe i shtohet jetëgjatësia e  
njëkohësisht kontribuohet për mbrojtje të ambientit.

Materiali për izolim termik vlerësohet varësisht nga rezistenca termike R, e cila e 
shënon rezistencën e materialit në transmetimin e nxehtësisë. Izolim më i mirë termik 
arrihet me vendosje të materialit me përçueshmëri të ulët të nxehtësisë, përkatësisht 
rezistencë të lartë termike. Sa është më e madhe vlera e rezistencës termike, aq është më i 
mirë izolimi. Rezistenca termike e materialit rritet me trashësinë e materialit. 

 
 

U=0.27

Shtëpi me izolim standard
Standard i ndërtimit me 

standard të ulët Standard pasiv i ndërtimit

U=0.20-0.15 U=0.10-0.13
10 cm 15 - 20 cm 25 - 30 cm

Fotografi a 2.38. Trashësia krahasuese e izolimit termik në raport me karakteristikat 
termike të murit të jashtëm
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Ndarje e materialeve termike izoluese  

Ndarja themelore e materialeve termike izoluese është në materiale inorganike dhe 
organike. Në mënyrë më të detajuar, materialet termike izoluese mund te ndahen në:

 → Materiale organike termike izoluese-natyrore
 → Materiale organike termike izoluese-arti�ciale
 → Materiale inorganike termike izoluese
 → Materiale termike izoluese me origjinë të përbërë (me shumë shtresa)
 → Materiale termike speciale izoluese:

 - Izolime transparente termike për kolektor solar
 - Foli re�ektuese për izolim ajror 
 - Pllaka izoluese me vakum
 - Nanogel materiale
 - Lyerje qeramike termo-re�ektuese e kështu me radhë.

PREJARDHJE MINERALE

Lesh nga 
zgjyra

Lesh i xhamit

Lesh mineral  
i gurit

Suvaja  
termoizoluesePolimer

Polimeri i 
ekspanduar Kallam

Beton EPS

Gaz(siporeks)

Polistren i 
ekstruduar Fije te drurit

Poliuretan Celuloza e 
recikluar

Materiale natyrore

Betone  
termoizollues

Qeramika

PREJARDHJE ORGANIKE

MATERIJALE TERMOIZOLUESE

Konstruktive TI

Fotografi a 2.39.  N darje e materialeve termo- izoluese
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Fotografi a 2.40. Materiale termo izoluese

Përfaqësues më të mirë të materialeve inorganike janë leshi i gurit dhe i qelqit, ndërsa 
nga materialet organike janë polistiren-i ekspanduar dhe ekstraduar, si dhe poliuretan, 
përkatësisht shkumë poliuretani.

Materiale termike më shpesh prodhohen në format vijuese:
 → Pllaka (të buta, gjysmë të forta dhe të forta), të cilat aplikohen për izolim termik 

të mureve, dyshemeve dhe kulmeve të rrafshëta ku izolimi termik duhet të ketë 
fortësi të mja�ueshme;

  

а)                           b)                v)

Fotografi a 2.41. Pllaka për termo izolim:  a)  të buta;  b)  gjy smë të forta;  v)  të forta

 → Rrollë, të cilat kanë strukturë më të butë të materialit, por edhe fortësi më të vogël, 
dhe më shpesh aplikohen të kulmet e pjerrëta, konstruksione të lehta dhe në çdo 
vend ku hapësira mbushet me izolim termik, përkatësisht ku materiali për izolim 
nuk është i ekspozuar në presion;

 → Materiale të shkrifëta;
 → Forma të veçanta, si: përzierje termike izolimi për fryrje në hapësirë të mbyllur 

(zgavër midis dy mureve), shkumë termike izolimi për spërkatje të përgatitjes së 
bazës e cila bëhet shkumë dhe forcohet, përzierje termike izolimi me konsistencë 



72

EFIK
A

SIT
ET

I EN
ER

G
JET

IK
 I O

BJEK
T

EV
E

të lëngshme për derdhje në hapësirë të paraparë-kallëp (panele termike izolimi) 
bëhet shkumë dhe forcohet, shtrirje termike izolimi (shtrirje dyshemeje-perlit ose 
granula nga polistreni i ekspanduar)

 

а)               b)           v)

Fotografi a 2.42. Rrollë termo-izolimi  a  fil  i qepur në letër të bitumenizuar  b  fil  
i qepur në letër alumini   fil  i qepur në pëlhurë të zinguar

Veti themelore të materialeve izoluese termike   

Kur bëhet �alë për vetitë termike të izolimit të materialeve për strukturat bartëse, mund 
të thuhet se betoni, betoni me armaturë, guri dhe çeliku janë izolatorë jashtëzakonisht të 
këqij, ndërsa druri dhe tulla janë izolatorë diç me të mirë termik, veçanërisht për trashësi 
më të mëdha.

Materialet termike të izolimit karakterizohen me vlerë të mirë izolimi, dendësi të 
vogël, si dhe përçueshmëri të vogël të nxehtësisë prej 0,025 deri 0,050 W/mK. Gjatë 
zgjedhjes së materialeve për mbrojtje termike përveç përçueshmërisë termike duhet të 
merren në konsideratë karakteristikat e tjera të materialit si: rezistenca ndaj zjarrit, faktor 
i rezistencës të difuzionit të avullit të ujit, forca e presionit, rezistenca ndaj shtypjes, 
qëndrueshmëria, rezistenca ndaj lagështisë dhe ngjashëm. Në zgjedhjen e materialit 
ndikon edhe lloji i konstruksionit në të cilën instalohet, kështu që nuk është e njëjtë nëse 
ajo është për izolim të bodrumit, murit, mur mbitokësor, kulm i rrafshët apo i pjerrët. Në 
varësi të vendit të aplikimit të tyre të njëjtat duhet ti kenë vetitë vijuese:

 → Karakteristika me shkallë të lartë të izolimit;
 → Fortësi;
 → Të mos thithin ujë; 
 → Qëndrueshmëri të formës;
 → Rezistencë ndaj zjarrit, veti jo-helmuese gjatë djegies;
 → Qëndrueshmëri me kalimin e kohës (vjetërsinë), kalbjes, vibracioneve;
 → Depërtueshmëri të lartë ndaj avullit;
 → Neutralitet kimik dhe të jenë ekologjikisht të pranueshme.

Kushti për fortësinë e materialeve izoluese termike vendoset vetëm në instalimin e tyre 
në struktura të caktuara. Materialet termo izoluese duhet të posedojnë fortësi të madhe 
ndaj presionit gjatë inkorporimit të tyre në struktura mbi të cilat gjenden rrugë, parkingje 
apo hapësira të depove. Fortësi të caktuar minimale deri të mesme ndaj presionit duhet 
të kenë materiale termo-izoluese termike që përdoren në ndërtimin e dyshemeve dhe 
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në rrafshin e kulmit, në varësi të pozicionit të tyre. Ndërsa në kontakt fasadat, materiali 
termoizolues duhet të ketë një fortësi të caktuar minimale ndaj presionit dhe zvarritjes. 
Te izolimet termike që aplikohen si mbushje te nën konstruksionet nuk parashtrohet 
kërkesë për fortësi të presionit të materialit.

Materialet termoizoluese, si materiale me strukture poroze më pak ose më shumë 
thithin ujë. Materiale të vetme që aplikohen në ndërtimtarinë dhe nuk thithin ujë janë 
XPS polistireni i ekstraduar dhe shkuma e qelqit CG. Pa marrë parasysh që ato janë të 
ekspozuara në ndryshimin e nxehtësisë dhe lagështisë nuk guxojnë të shfaqin ndryshim 
të formës, si fryrje, tkurrje dhe ngjashëm.

Varësisht nga vendi i instalimit në konstruksionin dhe ekspozimit ndaj izolimit 
termik, si dhe kërkesat për mbrojtje ndaj zjarrit të ndërtimit, në konstruksionet mund 
të instalohen materiale termo izoluese që nuk digjen dhe ato që mund të digjen. Kriteret 
janë të përcaktuara me dedikimin e ndërtesës dhe pozitën e materialit, përkatësisht 
ekspozimit ndaj zjarrit. Materiale që nuk digjen ose që digjen në mënyrë të paktë janë 
leshi i gurit, leshi i qelqit dhe pllakat probetonike.

Materialet termoizoluese mund të jenë më shumë ose më pak të përshkueshme 
ndaj avullit, përkatësisht të posedojnë rezistencë ndaj difuzionit të avullit të ujit. 
Përshkueshmëria e lartë ndaj avullit e materialit është karakteristikë e dëshiruar gjatë 
instalimit të materialit për mbrojtje termike nga ana e jashtme. Nëse materiali izolues 
instalohet nga ana e brendshme duhet të posedojë mos depërtueshmëri të lartë ndaj 
avullit.

Materiale termoizoluese me prejardhje minerale  

Leshi mineral – i gurit dhe e qelqit, është izolues i mirë me përçueshmëri termike 
midis 0,035 dhe 0,045 (W/m2K), ë e radhit midis izolatorëve më të mirë termik. Ky 
është material izolues me prejardhje minerale për izolim termik, ndaj zhurmës dhe asaj 
kundër zjarrit në ndërtimtarinë dhe industrinë. 

Leshi i gurit është material kimik inert, i qëndrueshëm në veprimin e ujit, avullit 
të ujit dhe bashkimet e ndryshme me përshkueshmëri të theksuar të lartë nga 92 deri 
97%. Përshkueshmëria dominante e hapur e bën këtë material që të ketë a�ësi të madhe 
për thithje të ujit, përshkueshmëri ndaj lagështisë dhe rezistencë të vogël në ndikesën e 
akullit.                                                                        

 
Leshi i gurit për shkak të qëndrueshmërisë se vet në temperatura të larta ka rezistencë 
të lartë ndaj zjarrit. Si material është i depërtueshëm ndaj avullit, është rezistues ndaj 
vjetrimit dhe në shkatërrimit, si dhe në ndikesat e mikroorganizmave dhe të insekteve. 
Përdoret te të gjitha konstruksionet e jashtme për mbrojtje termike, ndërsa për shkak të 
mirë të zërit edhe te muret ndarëse – për mbrojtje ndaj zhurmës. I vetmi vend ku nuk 
rekomandohet për izolim janë muret e bodrumeve nën tokë.



74

EFIK
A

SIT
ET

I EN
ER

G
JET

IK
 I O

BJEK
T

EV
E Fotografi a 2.43. L esh guri

AVANTAZHE:
• Masë e vogël e vëllimit
• Koe�cient i ulët i 

përçueshmëri termike
• Interval i gjerë i temperaturës 

për aplikim
• Material që nuk digjet 
• Gjatë djegies nuk liron gazra 

të dëmshme
• Bio i shpërbërshëm

MANGËSI:
• �ithje e madhe e ujit dhe 

depërtueshmëri e lartë e 
avullit të ujit

• Zvogëlim drastik i efekteve 
termoizoluese 

• Rezistencë e ulët ndaj 
ndikimeve të akullit

• Tendencë për paraqitje të 
mykut 

• Mundësi për paraqitje të 
korrozionit te metalet në 
prani të lagështisë

Fotografi a 2.44. A vantazhe dhe disavantazhe të leshit të gurit

Leshi i qelqit është material kimikisht inert, i qëndrueshëm ndaj ujit, avullit dhe 
bashkimet e ndryshme. Karakterizohet me porozitet të madh nga 95% deri 97%. 
Porozitetit dominant hapur kontribuon që i njëjti të ketë a�ësi të madhe për thithjen e 
ujit,  të avujve (lagështisë) dhe rezistencë të ulët ndaj veprimit të akullit. E njëjta është e 
djegshme dhe karakterizohet me absorbim të mirë të tingujve. 
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Fotografi a 2.45. L esh qelqi

Për shkak të cilësive të saj të mira izoluese termike aplikohet në përbërje të fasadave të 
ventiluara, të pa ventiluara dhe kontaktuese, si dhe për izolim të kulmeve të rrafshëta dhe 
pjerrëta. Si absorbues i mirë akustik aplikohet për izolim te muret ndarëse, konstruksionet 
mes kateve dhe dyshemetë. 

Leshi i gurit dhe i qelqtë si materiale termoizoluese me prejardhje minerale kanë cilësi 
të ngjashme �ziko-mekanike, por leshi i qelqtë ka porozitet më të madh, gjatësi më të 
madhe të �jeve, rezistencë më të madhe kimike dhe nuk shkakton korrozion te metalet 
për dallim nga leshi i gurit.

Vërejtje: Duhet të theksohet se prodhimet termoizoluese me prejardhje minerale, 
nuk janë të dëmshme për shëndetin e njerëzve, por duhet të kihet kujdes, sepse 
leshi i qelqtë i “ashpër” – i shkrifët paraqet rrezik potencial për shëndetin e njeriut.

Materiale termoizoluese me prejardhje organike  

Përveç materialeve termoizoluese me prejardhje minerale, në ndërtimtarinë për 
izolim aplikim të gjerë kanë edhe materialet me prejardhje organike. Më shpesh përdoret 
polistireni, i cili në aplikimin komercial është i njohur si stiropor. Polistireni mund të 
prodhohet në dy forma si i eskpanduar ose i ekstruduar. 

Materialet termoizoluese me prejardhje organike karakterizohen me cilësi të mira 
izolimi 0,035-0,040 (W/mK) dhe përshkueshmëri të madhe deri 98%. Për dallim nga 
materialet termoizoluese me origjinë minerale, te ato është dominuese përshkueshmëria 
e mbyllur, gjë e cila kontribuon në përshkueshmërinë minimale të ujit, për shkak të 
qelizave të mbyllura. 

Polistireni i ekspanduar EPS mund të prodhohet në dy varijante, si i thjeshtë ose me 
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shkallë të ulët të djegies, përkatësisht “vetë-shuarës”, që shënohet me shkronjën “S“. Për 
shkak të çmimit të ulët dhe mënyrës së thjeshtë të instalimit sot ato janë materialet më të 
popullarizuara për izolim. 

Materialet termoizoluese me prejardhje organike prodhohen në formë të granulave të 
palidhura ose lloje të ndryshme të pllakave me trashësi të ndryshme prej 1,2,3...20 cm.  

      а)         b)          v)

Fotografi a 2.46. L loje të materialeve termoizoluese me prejardhje organike:           
a)  granula perlit i ekspanduar, b)  pllaka të forta të polistirenit të 
ekspanduar, c)  pllaka të forta të polistirenit të ekstraduar

 

AVANTAZHE:
• Masë e vogël vëllimi
• Koe�cient i vogël i 

përshkueshmërisë termike 
• �ithje e ulët e ujit dhe 

përshkueshmëri shumë e ulët 
e avullit të ujit 

• Cilësi relativisht të mira 
mekanike 

• Ngarkesë e ulët ndaj djegies 
• „S“ vetëshuarës
• Rezistencë ndaj kërpudhave, 

mikroorganizmave dhe 
baktereve

• Mund të riciklohet 

MANGËSI:
• �ërrmohet 
• Rezistencë të vogël ndaj 

veprimit të akullit 
• Rezistencë e ulët nda 

rrezatimit UV 
• Jo-rezistent nga shkrirësve 

organik, lëndëve të lëngshme 
djegëse, acideve jo-organike, 
amoniakut, sulfur-dyoksidit, 
esterit e tjetër 

Fotografi a 2.47. A vantazhe dhe disavantazhe të polistirenit të ekspanduar
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Materialet termoizoluese me prejardhje organike më shumë përdoren për mbrojtje 
termike te të gjitha konstruksionet e ngjashme, si “dysheme lundruese” në konstruksione 
të dyshemeve mes kateve, te kulmet e rrafshëta dhe të pjerrëta në objektet e ndërtuara në 
mënyrë “klasike”. Gjithashtu mund të aplikohen në formë të blloqeve për mbushje ose 
për përpunimin e tavaneve gjysmë-montuese me brinjë të vogla te objektet montazhe të 
realizuara me elemente të para fabrikuara. Në kohën më të re përdoren edhe si pro�le 
fasadash për formimin e “plastikës” së objektit.

    а)      b)               v)
      

Fotografi a 2.48. Përdorim i materialeve termoizoluese me prejardhje organike   
mëny rë klasike e ndërtimit, b)  mëny rë montuese e ndërtimit, c)  
profile fasadash

Materiale termoizoluese me prejardhje të kombinuar  

Në praktikë, gjithashtu mja� të aplikuara janë edhe materialet izoluese termike në 
kombinim me materiale të tjera. Në fakt, panelet për izolimin termik përveç që mund të 
prodhohet si të tilla me një shtresë, mund të jetë në formën e paneleve të kombinuara me 
materiale  tjera si lesonit, ashkla të imëta, alumin.

 а)                      b)
            

Fotografi a 2.49. Materiale termoizoluese me prejardhje të përbërë – pl laka “ të 
kombinuara   me thelb të leshit minerale  b  me thelb të 
polistirenit
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Gjatë rehabilitimit të kulmeve, për termo-izolim mund të aplikohet edhe shkumë 
poliuretani, e cila ka cilësi të mira termoizoluese nga 0,020 deri 0,035 W/mK, si dhe 
veti shumë të mira ndaj lagështisë dhe ndryshimeve të temperaturës. Për dallim nga 
materialet paraprake të cilat janë dukshëm më të kushtueshme, por për shkak të 
rezistencës së dobët ndaj zjarrit dhe shkallës së lartë toksike gjatë djegies, nuk është në 
përdorim të gjerë.

Fotografi a 2.50.   Shkumë poliuretani

Sot në treg paraqiten materiale të reja izoluese të cilat aplikohen në nivel lokal, në 
bazë të origjinës dhe burimit të i lëndës së parë të prodhimit, si: celulozë, argjile, perlit, 
pambuku, lin, kashtë, lesh delje e kështu me radhë. Ato kanë cilësi më të dobëta izolimi, 
sepse gjatë instalimit në konstruksionin është e nevojshme të jenë të trashësi më të 
mëdha.

а)           b)                  v)        g)

Fotografi a 2.51. Materiale naty rore organike termike:  a)  pllaka me tapë të 
ekspanduar  b  fil  pambuk   fije eluloze  d  lesh druri

e izolimi termik konvencional cilësitë e mira izoluese arrihen me ndihmën e ajrit i 
cili gjendet në materialin të depërtueshëm. Nëse mënjanohet ajri nga materiali, cilësitë e 
izolimit mund të rriten me ndihmë të vakumit, duke formuar lesh qelqi të komprimuar 
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ose shkumë polistireni. Izolimi i tillë “vakumik” bëhet në panele modulare, ndërsa për 
shkak të cilësive të shkëlqyera të izolimit të cilat i posedojnë nevojiten trashësi shumë më 
të vogla për karakteristika të njëjta izolimi. 

Fotografi a 2.52. Materiale speciale izoluese termike – pl laka izoluese vakumi

Instalim i izolimit termik 

Ndërtesën në mënyrë parësore e karakterizon mbështjellësja e saj e jashtme, e cila 
gjatë arritjes së shkallës së e�kasitetit energjetik, gjatë kushteve të pandryshuara të 
shfrytëzimit brenda në ndërtesën.  Ndikimi  e mbështjellëses së keqe të jashtme të 
ndërtesës mund të kompensohet në mënyrë parciale me zbatimin e masave të tjera, por 
energjia e nevojshme termike për ngrohje dhe �ohje të ndërtesës me ato masa nuk do të 
ndryshojë në mënyrë të konsiderueshme. Pikërisht nga kjo buron nevoja për vëmendje 
më të madhe për aplikim të masave përkatëse për rritje të e�kasitetit energjetik në fazën 
e projektimit dhe të ndërtimit ose gjatë ri-konstrumit energjetik të ndërtesat ekzistuese. 
Investimi shtesë në mbrojtjen termike të mbështjellëses së jashtme te ndërtesat e reja 
dhe ato ekzistuese mund të rezultojë me avantazhe të shumë�shta gjatë eksploatimit të 
ndërtesave në të ardhmen.

Për instalim të drejtë të materialeve termike izoluese, si edhe për vetë zgjedhjen e 
materialit të izolimit, nevojitet njohje e mirë e materialeve të izolimit, cilësitë dhe 
mundësitë e tyre, si dhe avantazhet dhe disavantazhe gjatë instalimit të konstruksioneve 
të caktuara. Gjatë zgjedhjes së materialit termoizolues dhe llojit të konstruksionit i cili 
aplikohet, në esencë nuk është njëjtë nëse bëhet �alë për izolim të dyshemesë, murit të 
bodrumit, murit mbitokësor, kulme të rrafshëta apo të pjerrët. Varësisht nga zgjedhja 
e materialit më të volitshëm izolues termik për konstruksion të caktuar, ai duhet të 
instalohet në mënyrë e cila përgjigjet në cilësitë e tij dhe të jetë i mbrojtur nga degradimi 
i mundshëm.
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Izolimi termik në elementet e konstruktimit mund të instalohet në disa mënyra:
 → Më afër derës së jashtme;
 → Brenda në konstruksionin;
 → Më afër anës së brendshme;
 → Përgjatë tërë trashësisë së elementit ndërtimor (mbështjellës i ventiluar i fasadës).
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Fotografi a 2.53. Pozita e izolimit termik

Në përgjithësi pozita më e favorshme e izolimit termik është në anën e jashtme, e cila 
në dimër është ana më e �ohtë e konstruksionit. Pozicioni i anës së brendshme është i 
pafavorshëm për arritje të procesit të duhur �zik. Kjo mënyrë e vendosjes së izolimit 
është e favorshme vetëm për hapësira që ngrohen kohë pas kohe, si teatro dhe salla 
koncertesh, palestra sportive dhe ngjashëm, përkatësisht kudo ku nevojitet ngrohje e  
shpejtë e hapësirës pa energji të akumuluar në konstruksionin masiv.

Aplikimi i izolimit termik te dyshemetë 

Konstruksionet e dyshemeve janë konstruksione speci�ke për të cilat rekomandohet  
që të izolohen në mënyrë shtesë për nga ana termike, të cilat varësisht nga pozita e tyre 
në ndërtesën ndahen në: dysheme në tokë dhe dysheme tavane mbi ajrin e jashtëm ose 
ndaj hapësirës së pa ngrohur.

Dyshemeja në tokë krahas fortësisë dhe stabilitetit të kërkuar mekanik, kërkesat e 
ndërlidhura me përdorimin e hapësirës, si qëndrueshmëri, harxhim, rezistencë ndaj 
ndikesave kimike, izolim ndaj zhurmës nga dhe në drejtim të hapësirës, patjetër duhet 
ti kënaq edhe kërkesat për izolim termik ndaj tokës, si dhe të mundësohet hidroizolim 
nga lagështia nga toka.

Në fakt, dyshemeja në tokë është karakteristike me shtresën shtesë të hidroizolimit, me 
të cilin janë të ndërlidhura shtresa për realizimin e shtresës hidroizoluese dhe mbrojtjes 
së saj. Te strukturat e vjetra problemi me hidroizolimin zakonisht është zgjidhur me 
ngritje të dyshemesë mbi nivelin e tokës përreth, realizim i shtresave me në pjesën më të 
madhe me zbrazëtira dhe shtresa për zvogëlim të kapilaritetit. Hidroizolimet e bitumenit 
kanë �lluar të aplikohen më vonë, me ç’rast hidroizolimet bashkëkohore me bitumen, 
shirita të ziera nga polimeri, lyerje me polimeri çimento ose konstruksione bartëse të 
pa depërtueshme nga uji (pllaka themelesh) kërkojnë masa speci�ke të mbrojtjes gjatë 
instalimit.
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Instalimi i shtresës së izolimit termik në dysheme ndaj tokës është e vështirësuar në 
mënyrë shtesë për shkak të shkallës së ulët të bartjes të materialeve termike izoluese, 
kështu që barra speci�ke e izolimit termik nevojitet të mbahet në diferencat e lejuara 
te të cilat nuk do të ndodhin deformime të dyshemesë dhe/ose të materialit të izolimit.

Në ndërtesat ekzistuese instalimi i izolimit termik në dyshemetë mbi tokë është 
ndërhyrje e madhe dhe e kushtueshme ndërtimore, i ndjekur nga ndryshimi i mbulesave 
të dyshemesë, probleme me lartësinë e hapjeve dhe ngjashëm. Për shkak të kësaj, te 
objektet e realizuara izolimi i dyshemesë nuk shqyrtohet si variant i pagueshëm në 
raport me kursimin i cili arrihet. Vetëm në rastet kur plani�kohet ri-konstruktim i 
detajuar i dyshemesë në tokë, me zëvendësim komplet të  mbulesave të dyshemeve dhe 
zdrukthëtarisë së brendshme rekomandohet edhe realizimi i shtresës së izolimit termik. 
Nëse nuk kryhet izolimi termik i dyshemesë në tokë, është veçanërisht e rëndësishme 
të realizohet mbrojtje termike e murit të themelit dhe atë të mbi-themelit, me çka 
reduktohet ndikesa nga urat termike. 

Për izolim termik të dyshemesë mbi tokën dhe dyshemesë ndaj hapësirës së pa 
ngrohur përdoren pllaka nga polistireni i ekspanduar-EPS, polistrenit të ekstruduar-
XPS, pllaka poliuretani, si dhe shumë pllaka të forta të mbrojtura mirë nga lagështia.

Shtrirja e materialit për izolim termik lejon instalim të izolimit termik në pothuajse 
të gjitha pozicionet dhe përbërjet e konstruksionit të dyshemesë: nga ana e jashtme 
në konstruksionin ose nga ana e brendshme e konstruksionit. Radhitja e shtresave në 
dyshemenë duhet të përshtatet sipas materialeve të aplikuara për hidroizolim, izolim 
termik dhe izolimit ndaj zhurmës, si dhe kërkesat e tjera për konstruksion të dyshemesë.
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Mbulesë përfundimtare dyshemeje

Mbulesë përfundimtare dyshemeje

Завршна подна облога

Këmishë betoni

Këmishë betoni

Izolim ndaj zhurmës

Izolim ndaj zhurmës

Izolim ndaj zhurmës

Konstruksion bartës i dyshemesë

Hidro izolim

Hidro izolim

Pllakë themeli

Pllakë themeli

Izolim termik (qelq në formë shkume ose 
polistren i ekstraduar)

Izolim termik

AB pllakë

Tokë e stabilizuar
Tokë natyrore

а)

b)

v)

Tokë natyrore

Tokë natyrore

Fotografi a 2.54. nstalim i izolimit termik të d shemesë në tokë   në mes të 
konstruksionit, b)  nga ana e jashtme e konstruksionit, c)  nga ana e 
brendshme e konstruksionit

Për izolim termik, përkatësisht ndaj zhurmës te konstruksionet për dyshemetë mes 
kateve, vendosen pllaka të plasti�kuara të polistirenit të ekspanduar-EPS, pllaka të 
forta, lesh mineral, të ndara me shtresë të izolimit nga muri- të ashtuquajturat dysheme 
lundruese. Duhet theksuar se te konstruksionet midis kateve nuk duhet të aplikohen pllaka 
të forta-polistiren i ekspanduar-EPS ose polistiren i ekstraduar -XPS.
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Parket 2.4 cm
Këmishë betoni 5 cm
Barrierë për avull
Tervol 6 cm
Fert konstruksion 16+4 cm
Zigurë 2 cm

Fotografi a 2.55. Izolim termik i konstruksionit të dy shemesë mes kateve- dy sheme 
lundruese

Izolimi termik të dyshemeve ndaj sipërfaqeve të pa ngrohura ose të jashtme është i 
thjeshtë për realizim dhe gjithsesi rekomandohet si variant ekonomikisht i volitshëm për 
zvogëlim të humbjeve termike përmes mbështjellëses së jashtme të ndërtesës.

Dyshemetë, përkatësisht tavanet mbi ajrin e jashtëm ose ndaj hapësirës së pa ngrohur 
janë shumë të ngjashme me konstruksionet mes kateve, me shtresë plotësuese termike 
në shtresat mbrojtëse. Meqë izolimi termik më shpesh vendoset nga ana e jashtme të 
konstruksionit, përbërja e shtresave varet para së gjithash nga zgjidhja e tavanit dhe 
mundësia për përforcim të izolimit termik. Për dallim nga dyshemetë në tokë, te tavanet 
mbi hapësirën e pa ngrohur dhe hapësirës së jashtme, nevojitet të kihet vëmendje edhe 
në paraqitjen e difuzionit të avullit të ujit nëpërmjet konstruksionit. Gjatë zgjidhjes 
joadekuate e konstruktimit është e mundur paraqitja e dëmeve të shkaktuara nga 
kondensimi e avullit në konstruksionin, e përcjellë me ngrirje, si dhe shpenzime të larta 
për mirëmbajtje dhe meremetim të konstruksionit. Si izolim termik e dyshemesë në nën-
pullaz (papa�ngo) pa ngarkim mund të aplikohen pllaka më të buta të termo-izolimit, 
�lc lesh mineral ose mund të aplikohet mbushje e materialit termik në gjendje të shkrifët.
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Mbulesë përfundimtare 
dyshemeje Mbulesë përfundimtare dyshemeje

Hidro izolimHidro izolim
Bartëse MKKBartëse MKK
Izolim termikIzolim termik

Zgjyrë fasade Shtresë e ventiluar e ajrit
Tavan varës

Izolim ndaj zhurmësIzolim ndaj zhurmës

Këmishë betoniKëmishë betoni

а) b)

Fotografi a 2.56. Instalim i izolimit termik në tavan, ndaj ajrit të jashtëm ose 
ndaj hapësirës së pa ngrohur:  a) tavan i ngjitur në mëny rë të 
drejtpërdrejtë, b)  tavan i varur

Humbjet termike ndaj terrenit arrin deri në 10% të humbjet totale termike. Edhe pse 
humbjet përmes dyshemesë ndaj tokës janë relativisht të vogla në krahasim me humbjet 
e pjesëve të tjera të konstruksionit, nëse temperatura të pllakës së dyshemesë është e afërt 
me temperaturën e brendshme është shumë më e rehatshme për të qëndruar. Për këtë 
shkak te ndërtesat e reja dyshemeja në tokë duhet të jetë termikisht i izoluar me shtresë 
sa më të trashë të izolimit termik.

Në ndërtesat ekzistuese, me rinovimin e tyre energjetik, për shkak të punimeve 
të mëdha ndërtimore që e ndjekin instalimin e izolimit termik në konstruksionin e 
dyshemesë në tokë, kjo masë është kryesisht ekonomikisht e paqëndrueshme. Por nga ana 
tjetër, masa ekonomikisht të pagueshme janë masat për izolim termik të konstruksionit 
të dyshemesë-tavanit ndaj tavanit të pa ngrohur, si dhe konstruksionit të dyshemesë 
ndaj bodrumit të pa ngrohur. Për tu reduktuar ndikimi i urave termike në minimum 
gjatë vendosjes se izolimit termik me rëndësi është të izolohet tërë shtresa e jashtme pa 
ndërprerje të izolimit, me ç’rast është e nevojshme që në mënyrë termike të mbrohen 
edhe konstruksionet e dyshemesë mbi kalimet e hapura.

Instalimi i izolimit termik te kulmet  

Konstruksioni i kulmit te objektet më të vogla të banimit dhe te banimi individual më 
shpesh është kulm i pjerrët dhe hapësira nën të njëjtën shpesh herë e dedikuar për banim, 
me çka theksohet lagështia në cilësinë dhe standardin për banim. Te konstruksionet e 
kulmeve të izoluara në mënyrë joadekuate në dimër vjen deri te paraqitja e humbjeve 
të mëdha termike, por edhe tej ngrohje të hapësirës gjatë verës, me përafërsisht 30% 
humbje nga humbjet e tërësishme termike të ndërtesës. Te konstruksionet e izoluara 
termike të kulmeve përmes pullazit janë rreth 10 deri 20% nga humbjet e tërësishme 
termike te ndërtesa. 

Shpesh herë ri-konstruktimi i konstruksionit ekzistues të kulmit është tejet i 
nevojshëm për shkak të amortizimit të mbulesës së kulmit ose për shkak të rrjedhjes së 
ujit. Në atë rast mbrojtja shtesë termike është masë thjeshtë e realizueshme me periudhë 
të shpejtë të kthyerjes së parave. Në fakt, investimi në izolimin termik të konstruksionit 
të kulmit apo tavan ndaj hapësirës së pa ngrohur është investim më shpejt i pagueshëm 
me kohë më të shkurtër të kthimit të investimit nga 1 deri në 5 vjet. 
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Gjatë realizimit të izolimit termik të kulmeve të pjerrët dhe e sheshtë është tejet e 
nevojshme që në mënyrë të drejtë të realizohen lidhjet e realizuara me izolimin e mureve, 
për tu shmangur shfaqja e urave termike. 

Për izolim termik të konstruksioneve të pjerrëta të kulmit duhet të përdoren materiale 
të pa djegshme dhe të përshkueshme ndaj avullit, si për shembull si lesh mineral, me 
ç’rast bashkimi i izolimit termik i murit të jashtëm dhe konstruksionit të kulmit duhet të 
zgjidhet pa mundësi të paraqitjes së urave termike. 

Në përgjithësi, izolimi termik te konstruksioni i pjerrët të kulmit me nën-kulm të 
ngrohur realizohet me instalimin e pllakave të buta të leshit mineral në dy shtresa, 
shtresë midis brirëve, si dhe shtresë nën brirët, me barrierë të detyrueshme ndaj avullit 
e vendosur në brendësinë e anës së brendshme më të ngrohtë të konstruksionit. Në 
këtë rast pllakat e forta me prejardhje organike nuk paraqesin zgjedhje përkatëse të 
materialit për izolim termik për shkak të menaxhimit të rëndë gjatë instalimit të tyre në 
konstruksionin e kulmit.

Fotogra�ja 2.57. Realizimi i saktë i izolimit termik të konstruksionit me mur
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vendosje e  
termoizolimit  
midis bartësve

Vendosje e barrierës  
ndaj avullit

Vendosje e 
termoizolimit  
midis brirëve а)

b)

Fotografi a 2.58. V endosje e izolimit termik te kulmi i pjerrët te nën- pullazi i pa 
ngrohur:  a)  shtresa për izolim termik;  b)  instalimi

Nëse hapësira nën konstruksionit të kulmit nuk ngrohet, përkatësisht hapësira 
nuk është dedikuar për banim, atëherë izolimi termik është më i thjeshtë të vendoset 
drejtpërdrejt mbi strukturën e dyshemesë nga kati i fundit të hapësirës së pa ngrohur 
të nën-pullazit. Për shkak se në këtë rast bëhet �alë për nën-kulm me konstruksion 
dyshemeje pa ngarkesë, te e njëjta si material izolues termik mund të aplikohet dige e 
materialit izolues termik në formë të shkrifët ose pllaka më të buta ose �llc lesh mineral.

 а)          b)

Fotografi a 2.59. Realizim i saktë i izolimit termik te konstruksion pullazi ndaj 
hapësirës së pa ngrohur të pullazit:  a)  prerje karakteristike;          
b)  mëny ra të mundshme të instalimit
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Konstruksionet e rrafshëta të kulmeve te ndërtesat mund të zgjidhen si të kulme të 
shfrytëzueshme, kulme të pa shfrytëzueshme ose kulme të gjelbra, në pajtim me të cilën 
bëhet përpunimi i tyre përfundimtar. Nga të gjitha elementet e jashtme të ndërtimit 
konstruksionet e rrafshëta të kulmeve janë më shumë të ekspozuara në ndikesat 
atmosferike, për të cilën gjë me rëndësi është të jenë të izoluar në mënyrë cilësore 
me zgjidhje të mirë të mënjanimit të ujit. Zgjedhja e materialit për izolim termik te 
konstruksionet të rrafshëta të kalueshme të pullazeve dhe tercave varet nga fortësia e 
nevojshme të cilën do ta kënaqin pllakat të cilat vendosen. Izolimi termik të konstruksion 
të rrafshët masiv të kalueshëm ose të pakalueshëm më shpesh realizohet me instalimin 
e pllakave të forta me prejardhje minerale aplikohen ekskluzivisht vetëm te kulmet e 
pakalueshme. Konstruksioni i gjelbër i kulmit, në mënyrë përkatëse me izolim hidrik 
dhe termik ndaj hapësirës së banimit në anën e poshtme, paraqet zgjidhje e shkëlqyer 
i konstruktimit, sepse e ruan nxehtësinë, duke e akumuluar në shtresat e tokës, me çka 
arrihet temperaturë e vazhdueshme në shtresën përfundimtare edhe në verë edhe në 
dimër. Te zgjidhja e këtillë rritet numri i shtresave të nevojshme dhe trashësia e tyre e 
tërësishme e shtresës së truallit, me ç’rast është e rëndësishme të pengohet depërtimi i 
rrënjëve deri në shtresën e hidroizolimit dhe të lagështisë te izolimi termik.

 а)                  б)

       
Fotografi a 2.60. Realizim i saktë i izolimit termik te konstruksioni i rrafshët të kul-

mit:  a)  mëny rë klasike e realizimit;  b)  me elemente të gatshme të 
ndër- vëna të gatshme për ndërprerje të urave termike

Izolimi i izolimit termik te muret  

Muret janë elementi më i madh individual nga mbështjellësja e jashtme e ndërtesës, 
të cilat përmbushin një varg funksionesh, si ndarje e hapësirës, e bartin konstruksionin 
e kulmit, pengimin  e in�ltrimit të pengimit të ajrit, zhurmës, e pengon humbjen e 
nxehtësisë, e deri te ato jo-materiale përmes të cilave dallohet karakteri i ndërtesës, 
ndërtuesin dhe arkitektin, mundësitë e realizuesit dhe në përgjithësi momentin historik 
dhe social në të cilin pikërisht me ndërtesën e tillë është kënaqur njëra nga nevojat 
primare të njeriut – nevoja për strehim nga moti i keq.

Në kohën e sotme përbërja e konstruksionit është funksion i kritereve estetike dhe 
të konstruktimit, si dhe të kritereve të qëndrueshmërisë. Me rritje të vetëdijes për 
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qëndrueshmëri të ndërtesës, realizimi i komfortit ngrohës në ndërtesën dhe zvogëlimin 
e e�kasitetit energjetik të ndërtesës, e imponoi nevojën për arritje të shkallës së caktuar të 
mbrojtjes termike të mureve të jashtme. Materialet tradicionale vetëm kushtimisht mund 
ti përmbushin ato kërkesa më shpesh me sasi të shtuar në mënyrë të konsiderueshme të 
materialit i cili nuk është proporcional me përmirësimet e realizuara.

Përçimi i nxehtësisë përmes konstruksionit të murit pengohet me ndërprerje të 
konstruksionit homogjen të murit me materiale me përçueshmëri më të vogël termike, 
përkatësisht me izolatorë termik. Në të kaluarën kjo është arritur me ndërprerje të 
përbërjes homogjene të murit me krijimin e zbrazëtirave brenda në konstruksionin  e të 
njëjtit. Zgavrat janë krijuar si të vazhdueshme ose vetëm në pjesë të sipërfaqes së murit. 
Shembull më i thjeshtë janë muret me dy shtresa të tullës me zbrazëtirë ajrore ose gur 
me dy shtresa me trashësi më të madhe shpesh herë i mbushur me gur të hedhur ose me 
mbeturine me përqindje të madhe të zv=zbrazëtirave ajrore në përmbajtjen e mbushjes. 

Fotografi a 2.61.  Konstruksion i murit të jashtëm:  a)  mur guri me dy  shtresa;  b)  
Mur i d fishtë me tullë me zbrazëtira ajrore

Materialet bashkëkohore termoizoluese në mënyrë më të avancuar e kryejnë të njëjtin 
rol, duke formuar një varg të zbrazëtirave të vogla të mbushura me ajër ose gazra me 
përshkueshmëri më të vogël termike, me çka zvogëlohet ndikesa e konveksionit brenda 
në zgavrat e murit. Në përgjithësi izolimi termik të murit të jashtëm duhet të jetë duke 
shtuar shtresë të re termike të izolimit nga ana e jashtme e murit, ndërsa vetëm në raste 
të jashtëzakonshme nga ana e brendshme e murit. 

Gjatë instalimit të izolimit termik nga ana e jashtme e murit janë të mundura dy 
zgjidhje si variante të  shtresës �nale e cila e mbron shtresën termike të izolimit dhe 
pjesën tjetër të murit nga faktorët e jashtme atmosferike. Zgjidhja e parë realizohet 
me instalim të shtresës së jashtme mbrojtëse të pllakave të ngjitura direkt në shtresën 
izoluese termike, duke formuar fasadë kontraktuese. 
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Fotografi a 2.62. F asadë kontaktuese

Varësisht nga shtresa e gipsit fasadat kontaktuese mund të jenë me shtresë të hollë 
ose me shtresë të trashë. Materiali për izolim termik ngjitet me ngjitës me bazë polimer-
çimento. Pllakat ose lamelat të materialit termoizoluese vendosen me zhvendosje 
horizontale në raport me rendin paraprak. Për dallim nga lamelat, pllakat e materialit 
termoizolues patjetër përforcohen edhe në mënyrë mekanike. 

Fotografi a 2.63.   Përforcim mekanik

Këndet dhe hapjet duhet të përpunohen në mënyrë të mirë, pas së cilës mbi sipërfaqen 
e tërësishme të jashtme vendoset ngjitës polimer-çimento dhe vendoset rrjetë mbrojtëse 
prej tekstil-alkale e qelqit. Vendoset sërish ngjitës polimer-çimento, pas tharjes së cilës 
vendoset lyerje e impregnuar për tu barazuar thithja e sipërfaqes. Si shtresë përfundimtare 
te fasadat kontaktuese me shtresë të hollë shfrytëzohen shtresa silikate, të silikonit, 
silikono-silikate ose akrilike përfundimtare me trashësi minimale të kokrrave prej 1,5 
deri 4(mm). Te fasadat kontaktuese me shtresë të trashë shfrytëzohet gips mineral me 
trashësi prej 15 (mm) dhe shtresë përfundimtare dekorative me trashësi deri 5 (mm). 
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Fotografi a 2.64. Hapa të instalimit të fasadës kontaktuese

Si material termo-izolues te fasada kontaktuese mund të aplikohen edhe pllaka 
izoluese me vakum, por gjatë instalimit të tyre të njëjtat patjetër duhet të mbrohen nga 
ana e jashtme me shtresë shtesë nga ana e jashtme e mbrojtjes termike, për tu menjanuar 
dëmtimet e tyre mekanike eventuale.

Fotografi a 2.65. Instalimi i izolimit termik të pllakave izoluese të vakumit dhe 
mbrojtja e ty re

Te zgjidhja e dytë të instalimit të izolimit termik shtresa mbrojtëse është në formë 
të elementeve individuale të cilat janë të forcuara në nën-konstruksion përkatës, e 
projektuar në mënyrë që midis shtresës së mbështjellëses mbrojtëse dhe materialit 
izolues termik të mbetet një shtresë ajri i cili ventilohet ndaj jashtë, duke formuar në këtë 
mënyrë fasadë të ventiluar. Në të vërtetë shtresa e izolimit termik përfundon me shtresë 
të ajrit për ajrosje përmes të cilës duhet të mundësohet qarkullimi i ajrit për tu tharë 
lagështia në materialin izolues.
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Fotografi a 2.67.  Hapat e instalimit të fasadës së ventiluar

Industria e materialeve ndërtimore edhe për dy mënyrat e instalimit të izolimit termik 
të fasadës ofron shumë zgjidhje të ndryshme, me ç’rast edhe në të dy rastet trashësia e 
shtresës së izolimit termik nuk duhet të jetë më e vogël se 10 deri 12 (cm). 

Te muri i pa izoluar me tulla me vrima me trashësi prej 19 (cm) vlera e kalimit të 
ngrohtësisë në murin është U=1,67 (W/m2K), ndërsa ta muri i pa izoluar me beton 
të armuar me trashësi prej 20 (cm) i njëjti është U=3,20 (W/m2K). Në të dy rastet me 
vendosje të izolimit me lesh guri prej 10 (cm) ndodh zvogëlim drastik i vlerës së koe�cientit 
të nxehtësisë dhe i njëjti është U=0,32 (W/m2K), përkatësisht U=0,35(W/m2K), në mënyrë 
përkatëse. 

Në përgjithësi, me përdorimin e materialit termoizolues me trashësi prej 10 deri 12 
(cm) vlera e koe�cientit të kalimit të nxehtësisë përmes murit lëviz në ku�jtë prej 0,25 
deri 0,35 (W/m2K). 

Te ndërtesat me energji të ulët dhe pasive në varësi të kushteve klimatike dhe nivelin të 
kushteve klimatike dhe shkallës së kërkuar të konsumit të energjisë së kërkuar,  trashësia 
e izolimit termik duhet të jetë dukshëm më e madhe. Duhet të theksohet se me aplikimin 
e zgjidhjeve bashkëkohore, si për shembull përdorimi i paneleve vakum izoluese, mund 
të zvogëlohet trashësia e izolimit termik për tu �tuar mur me karakteristika të njëjta 
termike.
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Fotografi a 2.68. Krahasim i trashësisë së izolimit me karakteristika të njëjta të për-
shkueshmërisë së nx ehtësisë te fasada lehtë e qelqëzuar:  a)  panele 
izoluese me vakum;  b)  izolim termik klasik  

Për izolim termik të mureve të lehta ndarëse ndaj hapësirës së pa ngrohur mund të 
aplikohen pllaka të buta termoizoluese ose me përdorim të shkumës nga poliuretani.

Fotografi a 2.69. V endosje e izolimit në muret ndarëse

Izolimi termik në pjesën e poshtme të murit të jashtëm realizohet si fasadë kontaktuese 
me shtresë të hollë duke aplikuar pllaka të forta, përkatësisht llamella të leshit mineral 
ose polistiren të ekspanduar. Në rrëzë të murit të jashtëm për mbrojtje termike patjetër 
duhet të instalohen materiale që nuk thithin ujë, përkatësisht polistiren i ekstruduar 
-XPS.
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1. Hidroizolim
2. Qelq në formë shkume
3. Qelq në formë shkume 
4. Ndërtim i murit përreth
5. Mur i jashtëm
6. Këmishë-hapësirë e  
    brendshme 
7. Pllakë themeli

Fotografi a 2.70. Izolim termik në rrëzë të murit të jashtëm

Inkorporimi i izolimit termik nga ana e brendshme të murit është e pafavorshme, nga 
aspekti ndërtimor-�zik, i përcjellë me zgjidhje shtesë të problemit të shpërndarjes së 
avullit, si dhe përmbushje të kërkesave më të rrepta në pikëpamje të sigurisë ndaj zjarrit. 
Pa marrë parasysh se përmirësohen karakteristikat izoluese të murit ndodh ndryshim 
i rëndësishëm i rrjedhës termike në murin, me çka muri themelor bartës bëhet më i 
�ohët.  Për të shmangur paraqitjen e kondensimit dhe paraqitjes së mykut vëmendje të 
veçantë duhet ti kushtohet realizimit të barrierës ndaj avullit, e nëse ekziston urë termike 
duhet të izolohet edhe pjesa e murit ndarës i cili bashkohet me murin e jashtëm. Më 
shpesh revitalizimi i murit ekzistues të jashtëm me instalimin e izolimit termik nga 
ana e brendshme realizohet vetëm te ndërtesat që janë të mbrojtura si monumente, kur 
patjetër duhet të shmangen ndryshimet në fasadën e jashtme, për shkak të vlerës së tyre 
historike.

Gjatë vendosjes së pllakave izoluese të vakumuara nga ana e brendshme e murit 
bashkimet duhet të ngjiten me folie vetëngjitëse për arritjen e barierrave e�kase ndaj 
avullit, ndërsa pllakat duhet të mbrohen nga dëmtimet, përkatësisht depërtimit të folisë.

Fotografi a 2.71. Pllakat e vakumuara izoluese të instaluara në anën e brendshme të 
murit 
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Me aplikimin e kësaj mase masë për përmirësimin  e�kasitetit energjetik është 
e rëndësishme ndërlidhja e saktë e mbrojtjes termike të murit me mbrojtjen termike 
të murit me elementet tjera të konstruksionit, në mënyrë që të shmanget  ndërprerja 
e izolimit termik, përkatësisht të parandalohet paraqitja e urave termike. Në varësi të 
masave të tjera dhe të energensit të përdorur, vendosja e termo-izolimit të mureve më 
shpesh ka një periudhë të kthimit të mjeteve prej 7 deri në 10 vjet.

Dritaret dhe sipërfaqe të bëra me qelq  

Vërejtje: Këto janë pjesa më e dobët e mbështjellëses së ndërtesës, përmes të cilave, 
mesatarisht, humbet një e treta e energjisë për ngrohje në dimër dhe e �ohjes në 
verë.

Humbjet më të mëdha në energji përmes sipërfaqeve me qelq kanë të bëjnë me  
humbje të ajrit,  in�ltrimin dhe urat termike përgjatë kornizës së komponentëve nga 
të cilat janë formuar dritaret, si dhe për shkak të transferimit të nxehtësisë përmes 
materialeve nga pjesët përbërëse. Dritaret dhe sipërfaqet me qelq, të cilat janë pjesë e 
mbështjellëses së ndërtesës, funksioni themelor i të cilave  është si edhe te elementet e 
të tjera të mbështjellëses, kanë edhe një rol tjetër shumë të rëndësishëm, që të sigurojnë 
dritë natyrore në hapësirat e brendshme me lëshimin e dritës së diellit kontribuojnë për 
rritje të për�timeve termike. 

Që në fazën e projektimit patjetër duhet të mbahet llogari për vendosjen e duhur të 
dritareve dhe sipërfaqeve me qelq në ndërtesën, por gjithashtu duhet të parashihen dritare 
energjike-efektive që ofrojnë rezistencë të madhe për transferimit të ngrohtësisë. Dritaret  
e zakonshme më shpesh kanë rezistencë të ulët dhe të pamja�ueshme për transferimit 
të ngrohjes. Dritaret e mëdha duhet të jenë të dizajnuara që të jenë në fasadën jugore, 
në mënyrë që të mundësojnë ngrohje të hapësirave të brendshme në dimër. Gjithashtu 
duhet të parashihen edhe lloje përkatëse të errësuesve, ose strehë përkatëse ose verandë 
përtej dritares në mënyrë që të parandalohet për�timet e ngrohjes nga dielli gjatë verës. 
Për tu shmangur depërtimi i ajrit të �ohtë nga ana veriore e ndërtesës, dritaret në këtë 
anë është paraparë të jenë të projektuara që të jenë me dimensione më të vogla. 

Dritaret në praktikë mund të ndahet sipas numrit e krahëve nga të cilat janë bërë, si 
dhe me mënyrën e hapjes.
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a) b) v)

Fotografi a 2.72. L loje të dritareve a)  një- krahësh;  b)  dy krahëshe;  c)  më shumë 
krahë

a)

g) d) gj)

b) v)

Fotografi a 2.73. Mëny ra të hapjes:  a)  përgjatë aksit horizontal;  b)  përgjatë aksit 
vertikal;  c)  me hapje të kombinuar përgjatë aksit horizontal dhe 
vertikal   rrotullues  d  horizontalisht rrëshqitës  dh  vertikalisht 
rrëshqitës
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Temperatura e brendshme e xhamit varet nga lloji i qelqit, ndërsa dritaret mund të 
klasi�kohen edhe në bazë të përbërjes së krahëve.

Temperatura 
e jashtme 

- 10 оС

Temperatura 
e jashtme 

- 10 оС

Temperatura 
e brendshme

20 оС

Temperatura 
e brendshme

20 оС

Temp. e xhamit të brendshëm  -2,3 оС Temp. e xhamit të brendshëm  9 оС

Izolim termik: Ug=5,9 W/m2K
Izolim ndaj tingujve: 30 db

Izolim termik: Ug=2,8 W/m2K
Izolim ndaj tingujve: 33 db

   а)                  b) 

        
Fotografi a 2.74. L loje të qelqit:  a)  qelq me një shtresë 4 ( mm) ;  b)  IZ O  qelq      

4+ 12+ 4 ( mm)

   а)     b)    v)                           g)                           d)

Fotografi a 2.75. Përbërje e krahëve:  a)  dritare me një shtresë me qelq në një 
shtresë;  b)  dritare me një shtresë me qelq me dy  shtresa;  c)  dritare 
me një shtresë me qelq në d  shtresa   dritare me d  shtresa- 
krah mbi krah;  d)  dritare me një shtresë të tipit klasik në krahë të 
ndara

Dritaret klasi�kohen sipas vlerës së koe�cientit të transmetimit të nxehtësisë U,  e cila 
paraqet vlerë inverse të rezistencës termike R, kështu që sa më e ulët është vlera e U, aq 
më e mirë është e�kasiteti energjetik e dritares. 

Dritaret vlera e të cilave e koe�cientit të transferimit të nxehtësisë U është 1 ose më 
pak emërtohen “super dritare”. Dritaret të qasshme komerciale me e�kasitet të lartë 
përfshijnë xhama me më shumë shtresa, lyerje me emetim të ulët, mbushje me gaz inert 
midis shtresave të qelqit dhe sipërfaqeve të izolimit. 
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Qelq me një shtresë
Kornizë alumini

Qelq me dy shtresa
Kornizë druri

Qelq me dy shtresa
Kornizë druri
Hapësirë me ajër i mbushur me gaz

Qelq me dy shtresa
Kornizë druri
Hapësirë me ajër i mbushur me gaz
2 shtresa lyerje

Fotografi a 2.76. oefi ient i transferimit të n ehtësisë  për lloje të ndr shme të 
dritareve

Dritaret me qelqëzim të dy�shtë kanë deri 75% vlera më të ulëta të koe�cientit të 
transferimit të nxehtësisë U krahasuar me dritaret me një shtresë xham. Dritaret më 
e�kase me xham të dy�shtë lejojnë të hyjë 80% të ndriçimit të diellit, ndërsa koe�cienti i 
transferimit të nxehtësisë U është përafërsisht 2. 

Karakteristikat termike të dritareve varen edhe nga lloji i materialit nga i cili është bërë 
korniza dhe varësisht nga i njëjti mund të bëhen me pro�le druri, plastike ose metalike. 

   а)                       b)     v)
  

Fotografi a 2.77. Lloje të dritareve varësisht nga profili i përdorur  a  druri            
b)  plastike;  c)  metali

Që nga kohët e lashta druri është një nga materialet më të shpeshta për të bërë 
pro�let për dritare për shkak të vetive të mira mekanike, por të njëjtat vjetrohen dhe 
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shkatërrohen, e për këtë fakt është e nevojshme që ti kushtohet vëmendje përpunimit 
të tij dhe mbrojtjes nga ndikesat atmosferike si dhe të ndërmerret mirëmbajtje e duhur 
gjatë eksploatimit. Për ruajtje të stabilitetit dimensional dhe rritje të fortësisë, pro�let e 
drurit, sot përpunohen nga druri i laminuar (shtresa-shtresa), i cili ka karakteristika më 
të mira mekanike krahasuar me drurin masiv. Varësisht nga prodhuesi ekzistojnë edhe 
pro�let nga druri i ngjitur i lameluar te të cilat në procedurën e përpunimit të pro�lit është 
lënë rrjet i zbrazëtira e mbushur me ajër, me çka në mënyrë shtesë zvogëlohet vlera U.

   а)                              b)     v)

Fotografi a 2.78.  L loje të dritareve:  a)  druri;  b)  plastike;  c)  metalike

Plastikë më shpesh e aplikuar te dritaret është kloridi termoplast polimer kloridi, 
ndërsa te kornizat metalike më shpesh aplikohen pro�le çeliku ose alumini, sipas 
rregullës me ura të ndërprera termike, me përjashtim të strukturave speci�ke në 
enterierin. Dritaret metalike karakterizohen me forcë shumë të lartë mekanike, e arritur 
me prerje relativisht të vogla të konstruksionit, si dhe me qëndrueshmëri të madhe që ka 
të bëjë me karakteristikat e materialit. Për shkak të shkallës së lartë të përçueshmërisë 
termike të metalit nëpërmjet këtyre kornizave është e lartë dhe shkon nga 1,5 deri 
3,2 (W/m2K). Te pro�let bashkëkohore të aluminit me ura të ndërprera termike arrihen 
vlera të afërta me PVC pro�let. 

Në kohën më të re potencial më të madh tregojnë të ashtuquajturat konstruksione 
kompozite, te të cilat lloje të ndryshme të materialit shfrytëzohen në mënyrë optimale. 
Metali dhe druri aplikohen për fortësi mekanike, ndërsa llojet e ndryshme të materialeve 
të izolimit termik për rritje të rezistencës ndaj kalimit të nxehtësisë, e me llojet e ndryshme 
të mbulesave përfundimtare rritet kohë-gjatësia e konstruksionit të dritareve. Shembuj 
të konstruksioneve kompozite të dritareve janë:

• PVC–dritare alumini, te të cilat korniza themelore është PVC pro�l me mbulesë 
shtesë nga alumini, me të cilën rritet kohë-gjatësia e dritares dhe ndryshon 
karakteri vizual;

• Dritare dru-alumini, me mbulesë të brendshme nga pro�li i aluminit dhe izolim 
shtesë termik;

• Dritare alumin-druri, në të cilat në bazë është dritarja e aluminit me mbulesë të 
brendshme alumini, e cila nuk ndikon në mënyrë të ndjeshme në koe�cientin 
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e kalimit të nxehtësisë, por e rrit ndjesinë e komfortit dhe deri diku e zvogëlon 
temperaturën kontaktuese të pllakave të brendshme të dritares.

   а)                              б)     в)
           

Fotografi a 2.79. Dritare kompozite:  a)  PV C–al umin;  b)  dru- alumin; c)  alumin- dru

Në varësi nga materiali i kornizës dhe karakteristikat e qelqit ekzistojnë disa shkallë 
të e�kasitetit të dritareve. Dritare me kornizë alumini ose metali ka një rezistencë të 
ulët termike me çka lejon transferim të madh të ngrohjes, ndërsa korniza e drurit është 
më e mirë sepse druri është material izolues. Sistemet me qelq të dy�shtë ose dritaret e 
dy�shta i reduktojnë humbjet e nxehtësisë me rreth 50%, në krahasim me një  qelq, duke 
i reduktuar humbjet e ajrit, kondensimin, lagështinë dhe formimin e akullit. 

Ria�ësimi (rregullimi) ose zëvendësim i dritareve

Dritaret dhe konstruksionet me qelq të fasadës janë elemente më dinamike të 
mbështjellëses së jashtme gjatë këmbimit të energjisë termike me ambientin, e 
shkaktuar nga koe�cientet e mëdha të kalimit të nxehtësisë në raport me elementet e 
tjera konstruktive të mbështjellëses. Për këtë kontribuon edhe fakti se dritaret si pjesë 
e mbështjellëses së jashtme jo vetëm që janë të parapara për përshkimin  e dritës së 
mja�ueshme ditore në hapësirat, por të njëjtat janë të parapara edhe për ajrosje natyrore. 
Humbjet e nxehtësisë përmes dritareve janë humbje transmetuese, humbje nga ventilimi 
dhe humbje nga rrezatim, kështu që këto humbje mund të jenë edhe deri 50%  të humbjeve 
të tërësishme termike përmes mbështjellëses së jashtme të ndërtesës. Koe�cienti maksimal 
i kalimit të nxehtësisë nëpërmjet dritareve dhe dyerve të ballkonit varet nga materiali 
nga i cili është i bërë pro�li, si dhe nga trashësia e vetë pro�lit, e në pajtim me standardet 
tona i njëjti për drurin  mund të jetë në U =1,80 (W/m2K), për PVC korniza mund të 
jetë U =1,70 (W/m2K), ndërsa për korniza metali mund të jetë U =2,00 (W/m2K). Në 
rregulloret evropiane koe�cienti maksimal i kalimit të nxehtësisë përmes dritareve dhe 
dyerve të ballkoneve ka tendencë të ku�zohet në vlera sa më të ulëta prej 1,40 deri 1,80 
(W/m2K). Koe�cienti i kalimit të nxehtësisë nëpërmjet dritareve në ndërtesat e vjetra lëviz 
nga 3,00 deri 3,50 (W/m2K), me ç’rast humbjet e plota përmes dritareve shpesh herë 
janë dhjetë e më tepër herë më të mëdha nga humbjet e nxehtësisë përmes mureve, dhe 
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nga kjo mund të shihet se çfarë rëndësie luan e�kasiteti energjetik i dritareve në nevojat 
e tërësishme energjetike të ndërtesës. Te shtëpitë me e�kasitet energjetik të lartë dhe ato 
pasive koe�cienti i kalimit të nxehtësisë përmes dritareve duhet të lëviz nga 0,80 deri 1,40 
(W/m2K). Rekomandim gjatë ndërtimit të ndërtesave bashkëkohore energjetike është që 
të aplikohen dritare me koe�cient të kalimit të nxehtësisë prej U< 1,40 (W/m2K).

Për përdorim racional të energjisë dhe mbrojtje termike në ndërtesat, në aspektin e 
përshkueshmërisë se ajrit, kërkesat janë të tilla që gjatë dallimit të presionit prej 50 Pa 
nevojitet të sigurohen së paku 0,2 ndryshim të ajrit në orë kur ndërtesa nuk shfrytëzohet, 
përkatësisht 0,5 në kohën kur ndërtesa shfrytëzohet. Ky numër i këmbimit të ajrit 
mundësohet në mënyrë parësore me ventilim natyror përmes hapjeve dhe in�ltrimit 
të ajrit përmes konstruksionit të mbështjellëses së jashtme. Sot, njëlloj si paraprakisht, 
kontrolli i përshkueshmërisë së ajrit me matje nuk është e detyrueshme, gjë e cila paraqet 
problem për vlerësimin e të njëjtës gjatë kontrollit energjetik të ndërtesave ekzistuese. 
Në mënyrë shtesë, shkalla e vërtetë e përshkueshmërisë së ajrit në kushte normale të 
shfrytëzimit dallon nga vlerat e kërkuara gjatë dallimet më të mëdha të presionit. 
Mundësia për vlerësim ekziston, por para së gjithash varet nga aktivitetet e shfrytëzuesit 
dhe nivelin e tërësishëm të ajrosjes natyrore. Përllogaritja e detajuar e ajrosjes natyrore 
gjatë kontrollit energjetik dhe certi�kimit energjetik të ndërtesave është tejet vëllimor, 
kështu që është e pranueshme qasja e shfrytëzimit të vlerave minimale të ndërrimit të 
ajrit për shfrytëzim të vlerave minimale të ndërrimit të ajrit për shfrytëzim të ndërtesës 
sipas rregullores valide në periudhën e ngrohjes së ndërtesës.

Përmirësimi i karakteristikave energjetike të ndërtesës me ria�ësimin (rregullimin) 
e dritareve është e mundur të arrihet me një varg masa, të cilat mund të reduktohen në 
disa elemente të përbashkëta:

 → Zvogëlim i koe�cientit të kalimit të ngrohtësisë përmes pjesës me qelq;
 → Zvogëlim i koe�cientit të kalimit të ngrohtësisë përmes pro�lit të dritares;
 → Zvogëlim i urave termike në linjë, të shkaktuar nga mënyra e instalimit të dritareve;
 → Zvogëlim i përshkueshmërisë së ajrit e dritareve;
 → Instalim i mbrojtjes së dritareve - roleta;
 → Zëvendësim me dritare të reja dhe dyer të jashtme me cilësi më të mirë termike.

Përllogaritja e kursimit të realizuar me zëvendësimin e dritareve, sipas normës 13790, 
përcaktohet si dallim midis energjisë së nevojshme termike për ngrohje para dhe pas 
zëvendësimit të dritareve.

Me zvogëlim  të humbjeve të nxehtësisë përmes dritareve, si rezultat i koe�cienteve 
më të vogla të kalimit të nxehtësisë, ndikesë në reduktimin e përgjithshëm të energjisë 
së nevojshme termike për ngrohje dhe �ohje të ndërtesës mund të ketë rrezatimi i 
zvogëluar diellor përmes pjesës me qelq. Mbi të në mënyrë të drejtpërdrejtë ndikon 
faktori i kalimit të rrezatimit të qelqëzimit, e cila e jep përqindjen e rrezatimit termik që 
depërton përmes pjesës me qelq në drejtim normal në rrafshinën e pjesës me qelq. Ky 
koe�cient për çdo pllakë qelqi ose kombinimi i sipërfaqes me qelq, qelq me dy ose tre 
shtresa, është i de�nuar nga prodhuesi i qelqit.  Nëse nuk janë në dispozicion të dhëna 
nga prodhuesi, atëherë mund të aplikohen të dhëna empirike, sipas të cilave për çdo 
pllakë të qelqit me një shtresë ose më shumë shtresa me trashësi prej 4 mm koe�cienti 
i përshkueshmërisë së rrezatimit zvogëlohet për afërsisht 10% në raport me kalimin e 



101

EFIK
A

SITETI EN
ERG

JETIK
 I O

BJEK
TEV

E

pa penguar të rrezatimit dhe 5-8% shtesë për çdo lyerje me emetim të ulët, gjë e cila 
për sipërfaqe me qelq me emetim të ulët do të kishte dhënë koe�cient të tërësishëm të 
kalimit të rrezatimit prej 0,54 (100-3x10-2x8) .

Zëvendësimi i dritareve është mënyra më e mirë e cila ndikon në përmirësimin e të 
gjitha karakteristikave të ndërtesës, por është edhe mënyra më e kushtueshme, sepse 
është e ndërlidhur me një varg ndërhyrje ndërtimore të cilat e përcjellin instalimin e 
dritareve. Mu për këtë para zëvendësimit të dritareve nevojitet të shqyrtohen të gjitha 
mundësitë e tjera për përmirësim të e�kasitetit energjetik me të cilat do të mund të 
arrihet cilësie kënaqshme. Masat e tilla të ria�ësimit (rregullimit) të dritareve ekzistuese 
përfshijnë:

 → Meremetime zdrukthëtare;
 → Meremetimi i pjesëve të shkatërruara të konstruksionit;
 → Meremetimi i armaturës;
 → Instalimi i shtupave;
 → Zëvendësim i pjesëve me qelq;
 → Realizimi i folive për zvogëlim të “g” koe�cientit;
 → Realizimi i mbrojtësve lëvizës nga roleta për diell;
 → Izolim termik i kutisë për roleta.

Zvogëlimi i absorbimit të rrezatimit termik përmes dritareve është e mundur të bëhet 
përmes zvogëlimit të koe�cientit të absorbimit të rrezatimit përmes pllakave nga qelqi, 
gjë e cila mund të arrihet me zëvendësim të qelqëzimit ose me vendosje të mbrojtjeve 
lëvizëse nga roleta për diell. Duhet të theksohet se zvogëlimi i absorbimit më zëvendësim 
të pjesëve me qelq ose vendosje e folisë është masë e ndjeshme, sepse zvogëlohet ndriçimi 
natyror në hapësirën me çka rritet energjia e nevojshme për ndriçim, ndërsa ndërkohë 
zvogëlohen  edhe për�timet solare në periudhën dimërore, duke e shtuar energjinë e 
nevojshme termike për ngrohje. Realizimi i mbrojtjes lëvizëse është ndërhyrje cilësore, 
sepse nuk ndikon në sjelljen e ndërtesës në periudhën dimërore, por e njëjta mund të 
jetë edhe e pa realizueshme në kushte të caktuara për shkaqe teknike dhe për shkak të 
një forme të caktuar.

Dritaret e reja me karakteristika cilësore termike prodhohen me qelq minimal me 
dy shtresa 4+16+4 (6) (mm), ndërsa te lloje të caktuara hapësira me ajër midis qelqeve 
është e mbushur me  gaz �snik, ndërsa për zvogëlim të humbjeve termike është vendosur 
lyerje nga ana e brendshme të qelqit. Te llojet e tilla të dritareve koe�cienti i kalimit të 
nxehtësisë përmes qelqit është U=1,1 (W/m2K). Korniza te pro�let cilësore të dritareve 
mund të bëhet nga material i ndryshëm si dru, dru-alumin me dhe pa izolim termik, 
pvc, pvc-alumin ose alumin, më shpesh me urë të ndërprerë termike në vetë pro�lin. 
Koha e kthyerjes së investimit për zëvendësim të dritareve në mënyrë të konsiderueshme 
varet nga sipërfaqja e mbuluar me qelq dhe sipërfaqja e fasadës, kështu që e njëjta mund 
të jetë edhe më shumë se 20 vjet, por në kombinim me masa të tjera për përmirësim të 
e�kasitetit energjetik e njëjta bëhet ekonomikisht e pagueshme.
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Ndikimi i rrezatimit diellor

Në bilancin e tërësishëm energjetik të ndërtesës, rol të rëndësishëm kanë edhe 
për�timet termike nga dielli dhe mu për këtë shkak te zgjidhjet bashkëkohore 
arkitektonike vëmendje e madhe i kushtohet si pranimit të rrezeve diellore, ashtu edhe 
mbrojtjes nga rrezatimi i tepërt i diellit, me ç’rast posaçërisht është e nevojshme të 
rregullohen dhe optimizohen për�timet pasive të ngrohtësisë. 

Në periudhën verore për ta rritur e�kasitetin energjetik të ndërtesës, është e 
nevojshme të sigurohet mbrojtje termike të elementeve të jashtme jo transparente 
të ndërtesës me masë sipërfaqësore më të vogël se  100 (kg/m2) përmes vendosjes së 
strehës, krijimit të hijes ose gjelbërimin e ambientit me dru gjethe-rënës. Elementet e 
jashtme jo-transparente ndërtimore të ekspozuara në rrezet e diellit patjetër duhet të 
kenë karakteristika përkatëse termodinamike, për tu zvogëluar kontributi i tyre në 
ngrohjen e ajrit në hapësirat gjatë muajve të verës. Gjithashtu duhet të sigurohet edhe 
mbrojtje termike e anës së jashtme të dritareve me elemente të jashtme ndihmëse siç janë 
roleta, kapakë ose strehë.

Sistemet për mbrojtje nga dielli në pajtim me kushtet në rrethimin sigurojnë 
qëndrim të këndshëm në ndërtesat, kështu që me zgjidhje përkatëse teknike arrihet 
hyrje e përshtatshme e diellit në ndërtesën, ndërsa nga ana tjetër pengohet tej-ngrohja 
e hapësirave të brendshme, me çka në periudhën verore zvogëlohet nevoja për �ohje. 
Për mbrojtje nga ndriçimi tejet intensiv dhe për�time termike nga rrezatimi i diellit në 
periudhën verore mund të aplikohen zgjidhjet vijuese:

 → Gjeometri arkitektonike, si projektimi i harqeve, strehëve, ballkoneve dhe parashi-
kim i gjelbërimit;

 → Vendosje e elementeve për mbrojtje të jashtme nga dielli, si brisole të ndryshme 
lëvizëse dhe jo-lëvizëse, roleta, tenda, zhaluzina ose perde;

 → Vendosja e elementeve për mbrojtje nga dielli dhe orientimi i dritës midis qelqeve 
të dritare-elemente hologra�ke, vendosje e qelqeve re�ektuese dhe të folive, qelqe 
të cilat e orientojnë dritën, prizma qelqi dhe ngjashëm.

 → Projektim i elementeve me disa funksione konstruktive te ndërtesa.
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а) b) v)
  

Fotografi a 2.80. Mbrojtje e jashtme nga dielli si element i arkitekturës:  a)  hijesues 
horizontal dhe vertikal;  b)  zhaluzinë;  c)  brisoleja

Instalim i kolektorëve diellor për ujë të ngrohët 

Gjatë de�nimit të masave për përmirësim të e�kasitetit energjetik të objekteve duhet 
të shqyrtohet mundësia për aplikimin e sistemeve alternative, përkatësisht aplikimi i 
burimeve të rinovueshme të energjisë, si sisteme të pavarura ose si plotësim të atyre 
ekzistuese. Një nga masat për përmirësim të e�kasitetit energjetik të objekteve paraqet 
edhe instalimi i kolektorëve diellor për ujë të ngrohët.

Në Rregulloren për karakteristika energjetike të ndërtesave, të botuar në Gazetën 
zyrtare nr. 94 më 4 Korrik të vitit 2013, është përshkruar se: “Gjatë ndërtimit të ndërtesave 
të reja ose gjatë rikonstruktimit të konsiderueshëm të ndërtesave ekzistuese ose njësi 
ndërtimore në pronësi të personave nga sektori publik, detyrimisht duhet të instalohen 
kolektorë diellor për ujë të ngrohët, nëse ka arsyetueshmëri ekonomikisht”. 

Në pajtim me Rregulloren për karakteristika energjetike të ndërtesave, në llojet vijuese 
të ndërtesave nga sektori publik duhet të instalohen kolektorë për ujë të ngrohët:  

 → Ndërtesa në sektorin shëndetësor; 
 → Konvikte për nxënës dhe studentë; 
 → Kopshte të fëmijëve; 
 → Ente për përkujdesje sociale; 
 → Salla sportive; 
 → Shtëpi ndëshkuese-përmirësuese dhe 
 → Kazerma ushtarake. 

ZZvogëlimi i konsumit të energjisë për përgatitje të ujit të ngrohtë për shpenzim 
(UNSh) është e mundur me aplikimin e sistemeve për transformim termik të energjisë 
diellore përmes ngrohjes shtesë të sistemeve ekzistuese ose të reja, e të cilat njëkohësisht 
shfrytëzohen edhe për kënaqje të nevojave të tjera ngrohëse të objektit. 



104

EFIK
A

SIT
ET

I EN
ER

G
JET

IK
 I O

BJEK
T

EV
E

Për tu kontrolluar  arsyetueshmëria ekonomike e instalimit të kolektorëve diellor 
nevojitet të bëhet përllogaritje e mundësisë së shfrytëzimit të energjisë diellore në 
sistemin dhe përllogaritje e shpenzimeve për vënien në funksion dhe investimi në 
sistemin. Përllogaritja e e�kasitetit tekniko-ekonomik të sistemeve me kolektorë diellore 
për përgatitje të UNSh realizohet në disa hapa:

 → Përcaktim i sipërfaqes maksimalisht të nevojshme të kolektorëve diellorë
 → Përcaktim i sipërfaqes optimale të kolektorëve diellorë
 → Përllogaritje e energjisë së shfrytëzuar diellore dhe 
 → Përllogaritje e shpenzimeve të tërësishme të masës, kursimet dhe kohës së kthy-

erjes së mjeteve.

Sistemet për ngrohje të ujit me ndihmën e energjisë diellore për përgatitje të 
ujit të ngrohët shpenzues (UNSh), ndërsa diç më rrallë për ngrohje të hapësirave në 
mbështjellësen e brendshme të ndërtimit dhe detyrimisht duhet ti kënaqin të gjitha 
kërkesat funksionale dhe teknike të cilat janë të rëndësishme për konstruksion ndërtimor, 
por mund të jenë edhe veçmas nga ndërtimit. 

Vendosja e kolektorëve diellorë 

Kolektorët e ngrohjes mund të vendosen:
 → Në kulm – të integruara në nën-kulm, të përforcuara në konstruksionin e kulmit, 

të mbështetura në nën-konstruksion të pavarur ose të vendosur si strehë
 → Në fasadë – të integruar në shtresën përfundimtare, si konstruksion i pavarur ose 

në përbërje të fasadës së ventiluar, si strehë, gardh dhe ngjashëm
 → Drejtpërdrejtë rreth ndërtimit, të montuara në nën-konstruksionin e vet para kon-

struksionit ndërtimor.

Kolektorët për ngrohje nuk është patjetër të jenë pjesë e fasadës, e as element i 
dukshëm gjatë formësimit të ndërtimeve. Mirëpo kur janë pjesë e dukjes përfundimtare 
të mbështjellëses së jashtme tejet është me rëndësi përshtatja e tyre përkatëse e elementeve 
përmes të cilat garantohet nivel optimal të prodhimit të ngrohtësisë. Dukja e kolektorëve 
për ngrohje më mirë përshtatet në zgjidhjet bashkëkohore projektuese dhe mbështjellëset 
bashkëkohore të jashtme, se sa në ndërtimet e vjetra. Mu për këtë shkak te ndërtimet e 
vjetra rekomandohet aplikimi i kolektorëve me dimensione më të vogla.
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Fotografi a 2.81. Sisteme diellore për ngrohje dhe U N Sh të integruara në elemente 
të fasadave dhe gardheve të tarracave

Në pikëpamje të kërkesave funksionale dhe të kërkesave për formë, instalimi i 
kolektorëve për ngrohje në raport me sistemet fotovoltaike ka ku�zime më të mëdha, 
duke e pasur parasysh faktin se bëhet �alë për elemente me dimensione më të mëdha dhe 
për shkak të pamundësisë për realizimin e transparencës, si dhe vendosje teknikisht më 
e ndërlikuar. Në tregun ekzistojnë prodhime të cilat në një element integrohen module 
fotovoltaike dhe kolektorë ngrohës, me çka lehtësohet ndërlidhja, formësimin dhe 
përshtatjen e tyre në mbështjellësen e jashtme. 

Kolektorët që vendosen në kulm mund të montohen drejtpërdrejtë mbi mbulesën e 
kulmit, (Fotogra�a 2.82 а) ose të jenë pjesë e vetë mbulesës së kulmit, (Fotogra�a 2.82 
b), që është zgjidhje më e mirë duke e pasur parasysh faktorin e kursimit të materialit për 
mbulesë të kulmit dhe izolim më të mirë termik. 

Gjithashtu, kolektorët mund të montohen në kulme të rrafshëta, tarraca ose bazamente, 
duke përdorur bartës të posaçëm të cilat me këtë rast duhet tu qëndrojnë ngarkesave nga 
era, bora dhe ngjashëm, Fotogra�a 2.83. Më shpesh në raste të tilla kolektorët bashkohen 
në grupe dhe fusha.
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а)                                b)

Fotografi a 2.82. Kolektor kulmi:  a)  drejtpërdrejtë mbi mbulesën e kulmit,               
b)  pjesë e mbulesës së kulmit

Fotografi a 2.83. Sistem diellor e grupit të kolektorëve të montuar në bartës kulmi  

Projektim i ndërtesave me e�kasitet energjetik

Shikuar historikisht, njeriu gjithmonë ka menduar 
se si të ndërtojë një shtëpi e cila në dimër do të jetë më 
e ngrohtë dhe më e freskët në verë. Këtë problem e ka 
studiuar edhe Sokrati, �lozo� grek 2500 vjet më parë. 
Në literaturë, ky hulumtim është i njohur si “Shtëpia e 
Sokratit” dhe në thelb të këtij studimi ka qenë ndikimi i 
lëvizjes së diellit mbi formën, dukjen dhe konstruktimin 
e  shtëpisë.

Sot për ndërtesat në të cilat janë marrë masat e 
duhura për tu zvogëluar konsumi i energjisë, duke 
mos u zvogëluar, madje edhe duke u përmirësuar komoditeti  i qëndrimit, themi se janë 
ndërtesa e�kase energjetike.
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Komforti

Me nocionin KOMFORI nënkuptohen që kushtet në ndërtesën të jenë përkatëse për 
të gjitha aktivitetet të cilat shfrytëzuesi i kryen në atë. Gjatë projektimit të ndërtesës është 
tejet e nevojshme të zbatohen masa projektuese për sigurim të:

• Komfor ajror – cilësi e ajrit
• Komfor ngrohës
• Komfor ndriçimi
• Komfor ndaj tingujve/zhurmës

Komfort ajror  
Komfor ajror do të thotë sigurim i ajrit të freskët të pasur me oksigjen, e kjo arrihet më 

zëvendësim i ajrit ekzistues të objektit me ajër të ri nga jashtë. Në pajtim me standardin 
МКS EN 15242, numri i ndërrimeve të ajrit të jashtëm në sajë të neto vëllimit të ngrohur 
duhet të jenë së paku 0,5 h-1 (që do të thotë që për kohë prej ore 50 % nga vëllimi i ajrit në 
objektin të zëvendësohen me ajër të freskët të jashtëm). Gjatë sigurimit të komfortit ajror 
nevojitet para që gjithash që në mënyrë maksimale të shfrytëzohet ventilimi natyror. Me 
këtë rast nevojitet:

• të parashihen sisteme për kontroll të ventilimit natyror për tu shmangur ndikesa 
negative e rrymimit të ajrit,

• të instalohen sisteme me ventilim arti�cial ku nuk mund të sigurohet komfort ajror 
me ventilim natyror.

Komfori i ngrohjes 
Nën komfor të ngrohjes nënkuptohet sigurim i temperaturës në hapësirat në të cilat 

njeriu ndjehet këndshëm. Varësisht nga dedikimi i objektit (banim, kopsht, spital, 
qendër tregtare, sallë sportive etj) diapazoni i komfortit ngrohës lëviz nga Т= 16 (°С) 
deri  Т=30 (°С).

Për sigurim të komforit ngrohës është e nevojshme:
• Dimensionim i drejtë i elementeve të mbështjellëses
• Mbrojtje nga rrezatimi i tepërt diellor
• Ftohje pasive/natyrore gjatë natës
• Formësimi i ndërtesës dhe/ose hijeve që do ta pengojë ndikesën e rrezatimit të 

drejtpërdrejtë diellor 
• Mbajtje e temperaturës në ku�jtë e komfortit.

Pasi të shteren të gjitha mundësitë dhe masat arkitektonike ndërtimore për të arritur 
komfort termik mund të aplikohen sisteme për ngrohje, �ohje dhe ventilim.

Komfori i ndriçimit
Masa për sigurim të komfortit të ndriçimit janë:
• aplikim  maksimal i ndriçimit ditor me shfrytëzim minimal të ndriçimit arti�cial
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•  hyrje maksimale e rrezatimit shpërndarës dhe hyrje minimale e rrezatimit të 
drejtpërdrejtë të diellit në periudhën verore,

• aplikim i sistemeve për mbrojtje nga rrezatimi i diellit të cilat do të mundësojnë 
sasi të mja�ueshme të dritës ditore,

•  kontroll e�kas i dritës nga rrezatimi diellor me ruajtje të nivelit të përshkruar të 
ndriçimit.

Komfori ndaj zërit (zhurmës)
Masa për komfort ndaj zërit janë: 
• izolim përkatës ndaj zërave që përçohen përmes ajrit të elementeve ndërtimore 

(mure, tavane etj.)
•  izolim përkatës ndaj zërave që përçohen përmes ajrit të elementeve të jashtme 

ndërtimore (mure fasade, hapje, kulm dhe mbulesa)
•  izolim përkatës ndaj zërave në goditje në dyshemetë dhe muret
•  jehonë përkatëse akustike e hapësirës
•  nivel i pranueshëm i presionit të zërave (tingujve) në hapësirë
•  projektim  përkatës i instalimeve të cilat prodhojnë zëra.

Kategori të ndërtesave me e�kasitet energjetik
Në varësi të konsumit të energjisë për ngrohje apo �ohje të objektit, sot ndahen 5 

kategori të ndërtesave me e�kasitet energjetik (shtëpi):
• Shtëpi me energji të ulët (Low Energy House)
• Shtëpi pasive (Passive House, Ultra-low Energy House)
• Shtëpi me zero energji (Zero-energy House)
• Shtëpi autonome ose shtëpi pa fatura (Autonomous Building, house with no bills)
• Shtëpi me tepricë energjie (Energy Plus House)

Shtëpi me energji të ulët (Low Energy House)

Në përgjithësi, shtëpi me energji të ulët, është cili do lloj shtëpie e cila shfrytëzon më pak 
energji se një shtëpi e zakonshme. Te ky lloj i shtëpisë konsumi i energjisë për ngrohje dhe 
�ohje zakonisht është rezultat e izolimit të instaluar termik në mbështjellësen e objektit 
dhe dritare të instaluara cilësore. Kjo shtëpi zakonisht është e pajisur me kolektorë diellor 
për ujë të ngrohët sanitar, me pompa gjeotermale për ngrohje dhe �ohje të objektit dhe 
prodhim të ujit të ngrohët sanitar, ndërsa mund të aplikohen edhe teknologji të cilat e 
riciklojnë ngrohtësinë nga ujërat e zeza nga shtëpia. Kriteret të cilat duhet ti përmbush 
shtëpia me energjetikë të ulët janë të de�nuara në standardet nacionale të çdo vendi dhe 
më shpesh dallojnë nga vendi në vend.
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Shtëpi pasive (Passive House)

Shtëpia pasive e cila shpenzon shumë pak energji kështu që në të është e mundur të 
jetohet edhe pa sisteme tradicionale të ngrohjes. Nevoja për ngrohje dhe �ohje është më 
e vogël se 15(kWh/m2) në vit, ndërsa konsumi i tërësishëm i energjisë (ngrohje, �ohje, 
ujë i ngrohët dhe rrymë elektrike) nuk guxon të tejkalojë 42 (kWh/m2) në vit. Ajo është 
më pak se rreth 10 herë më pak nga konsumi në shtëpitë e rëndomta.

Shtëpi me zero energji  (Zero-energy House ose Net Zero Energy 
House)

Shtëpia e cila në nivel vjetor ka zero konsum të energjisë dhe zero emetim të karbon 
dyoksidit  (CO2) quhet “shtëpi me zero energji”. Ajo do të thotë se shtëpia mund të 
jetë e pavarur nga rrjeti energjetik, por në praktikë në ndonjë periudhë të vitit shtëpia 
shfrytëzon energji nga rrjeti energjetik, ndërsa në periudhë tjetër kthen energji në 
rrjetin (vetë prodhon tepricë energji). Ky lloj shtëpie është posaçërisht e rëndësishme 
nga aspekti i mbrojtjes së ambientit jetësor sepse prodhon sasi minimale të gazrave serë.

Shtëpi autonome (Autonomous Building, house with no bills)

Shtëpia autonome (e pavarur) është e paramenduar që të funksionojë në mënyrë të 
pavarur nga përkrahja infrastrukturore. Ajo nuk ka kyçje në rrjetin e shpërndarjes të 
energjisë elektrike, ujësjellësit, kanalizimit, PTT rrjetin e të tjera. Ajo është më tepër se 
shtëpi me e�kasitet energjetik. 

Shtëpi me tepricë energjie (Energy Plus House)

Shtëpi me tepricë energjie e cila në mesatare, gjatë tërë vitit, prodhon më tepër 
energji duke shfrytëzuar burime të rinovueshme të energjisë se sa që merr nga sistemet 
e jashtme. Ajo arrihet me aplikim të gjeneratorëve të vegjël për rrymë elektrike, por me 
kusht të aplikohen teknike përkatëse për projektim dhe ndërtim të objektit me e�kasitet 
energjetik dhe zgjedhje përkatëse të lokacionit.

Masa arkitektonike për projektim të ndërtesave me e�kasitet 
energjetik

Për tu projektuar dhe zbatuar ndërtesë me e�kasitet energjetik nevojitet të merren 
parasysh të gjithë faktorët të cilët kanë ndikesë mbi konsumin e energjisë në objektin, e 
ato janë: mikro dhe makro lokacionin, arkitektura e brendshme dhe e jashtme, përbërja 
e mbështjellëses, përshkueshmëria e ajrit në objektin dhe kushtet e ventilimit. 
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Mikro dhe makro lokacion

Lokacioni është faktor i rëndësishëm gjatë projektimit  të ndërtesave me e�kasitet 
energjetik sepse kushtet klimatike dhe orientimi i objektit ndikojnë nga i cili rrezet e 
diellit në verë dhe në dimër bien mbi objektin (Fotogra�a 6.1), gjë e cila ka ndikesë të 
madhe mbi nevojat për ngrohje dhe �ohje, e gjithsesi edhe për ndriçimin e objektit. 

 

Shtegu i diellit gjatë vitit

Veri

Perëndim Jug

Lindje

Dhjetor 21

Qershor 21

Fotografi a 2.84. Pozita e diellit dhe këndi nën të cilin bien rrezet e diellit në verë 
dhe në dimër

Në bilancin total të energjisë të ndërtesës rol të rëndësishëm kanë për�timet e ngrohjes 
nga dielli, për shkak se në zgjidhjet moderne arkitektonike i kushtohet  vëmendje 
e madhe si pranimit të rrezeve të diellit, ashtu edhe mbrojtjes nga rrezatimi i tepruar  
diellor. Zgjidhje më ekonomike është kur objekti ka orientim veri-jug, ndërsa lindja dhe 
perëndimi nuk janë të rekomanduara  (Fotogra�a 2.84). 

Vendosja e dritareve në anën jugore lejon shfrytëzim të rrezeve diellore për ngrohje 
të  hapësirës në dimër, sepse rrezet diellore janë të ulëta dhe depërtojnë më thellë në 
ambientet  (Fotogra�a 2.85), ndërsa për mbrojtje nga ngrohja e tepërt në verë, kur rrezet 
e diellit bien nën kënd më të madh, nevojitet të vendosen sisteme për mbrojtje nga dielli.
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Diell i ulët  
dimëror

Diell i lartë veror

Streha i ndalon rrezet e 
drejtpërdrejta

Fotografi a 2.85. Kënd nën të cilin bien rrezet e diellit nga ana jugore e objektit në 
verë dhe dimër

Sistemet për mbrojtje nga dielli në pajtim me kushtet në ambientin sigurojnë 
qëndrim të këndshëm në ndërtesat, ashtu që me zgjidhje përkatëse teknike arrihet hyrje 
e përshtatur të diellit në ndërtesën, ndërsa nga ana tjetër pengohet ngrohja e tepërt e 
ambienteve me të cilat në periudhën verore zvogëlohet nevoja për �ohje. Për mbrojtje 
nga ndriçimi tejet intensiv dhe për�timet ngrohëse nga rrezatimi diellor në periudhën 
verore mund të aplikohen zgjidhjet vijuese:

 → Gjeometria arkitektonike, si projektimi i harqeve, strehëve, tendave, ballkoneve 
dhe parashikimi i gjelbërimit gjetherënës (Fotogra�a 2.86);

 → Vendosje e elementeve të mbrojtjes së jashtme nga dielli, si brisole të ndryshme 
lëvizëse dhe jo-lëvizëse, roleta, tenda, zhaluzina ose perde (Fotogra�a 2.87, 2.88 
dhe 2.89) ;

 → Vendosja e elementeve për mbrojtje nga dielli dhe orientimi i ndriçimit mid-
is qelqeve të dritareve-elemente hollogra�ke, vendosje e qelqeve dhe folive re-
�ektuese, qelqe që e orientojnë dritën, prizmat e qelqit dhe ngjashëm.
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Fotografi a 2.86. Hijesimi i objektit me gjelbërim gjetherënës

               

а) b) v)

Fotografi a 2.87. Mbrojtje e jashtme nga dielli si element i arkitekturës:  a)  hijesues 
horizontal dhe vertikal;  b)  zhelluzina;  v)  brisole

       
Fotografi a 2.88. Elemente nga arkitektura e jashtme me të cilat objekti             

bëhet me hije  
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а) b) v)

Fotografi a 2.89. Mbrojtje e jashtme nga dielli me   tendë, b  roletë e jashtme   
roletë e brendshme

Dritaret në anën veriore nuk ndikojnë në për�timet e energjisë nga rrezet diellore në 
dimër, e nuk shkaktojnë as ngrohje tejet të madhe në verë. Në anën veriore sipërfaqja e 
tyre duhet të zvogëlohet deri në minimum standarde të mundshme arkitektonike, sepse 
nga ajo anë nuk janë të mundshme për�time solare, e me këtë rast do të zvogëlohen edhe 
humbjet përmes dritareve në periudhën dimërore. 

Është e rëndësishme të shmangen dritare në anët lindore dhe perëndimore të objektit. 
Nëse ajo prapëseprapë është ende e nevojshme, të njëjtat duhet të jenë të madhësisë më 
të vogël të mundshme dhe të jenë të hijesuara mirë. Kjo është për të shmangur mbinxehja 
e objektit nga dielli i ulët veror në ato anë. 

Te objektet e vendosura në kushte ekstreme klimatike, veçanërisht në zona me erë të 
fuqishme, duhet të bëhet qasje me kujdes të veçantë, posaçërisht për shkak të nevojës për 
hermetikë më të lartë të objektit.  

Arkitektura 

Planimetria e ambienteve, dispozicioni, dizajni, e veçanërisht kompaktësia e fasadave 
kanë një ndikim të madh në projektimin  e ndërtesave e�kase. Me rëndësi të veçantë 
është ana jugore ti caktohet ambienteve për qëndrim të gjatë (dhome ndenje, trapezaria, 
dhoma e punës  e tj). Në raste të veçanta disa nga këto ambiente mund të jetë e vendosur 
edhe në anën veriore të objektit (kërkesa të veçanta ose një shikim të bukur). 

Për dhomat e gjumit është e pranueshme edhe ana veriore, në qo�ë se objekti është 
vetëm në një nivel. Nëse është në kat, atëherë edhe  dhomat e gjumit është e dëshirueshme 
të marrin  orientim jugor. Nyjet sanitare, shkallët, dhomat ku vendosen gjëra të ndryshme  
dhe hapësirat e  tjera ndihmëse është gjithmonë mirë ta marrin orientimin verior ose në 
situata të jashtëzakonshme orientimin lindor dhe perëndimor (Fotogra�a 2.90 dhe 2.91).
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Gjatë projektimit të ndërtesave me e�kasitet energjetik duhet të merren në konsideratë 
nevoja për kompaktësinë e objektit kompakt, përkatësisht sa më e vogël të jetë sipërfaqja 
e mbështjellëses. Për këtë qëllim përllogaritet faktori i formës që është raport midis 
sipërfaqes së mbështjellëses dhe të vëllimit të objektit. 

Faktori më i mirë i formës do të arrihej nëse objekti është në formën e një topi por, nga 
aspekti i realizimit, ajo është e komplikuar por edhe zgjidhje jo-ekonomike (Fotogra�a 
2.92). Prandaj forma e katrorit është më e favorshme aspekti i e�kasitetit energjetik të 
objektit.

Fotografi a 2.90. Shtëpi pasive e projektuar nga F ranz F reundorfer

Nyje sanitare Nyje sanitare
Korridor

Depo Depo

KorridorHyrje

Hap. teknike

Qëndrim ditor Trapezari Kuzhinë Dhomë pune Dhomë �etje 1 Dhomë �etje 2 Dhomë �etje 3
Dhomë �etje 4

Garderober

Fotografi a 2.91. Bazament i katit përdhes dhe katit të shtëpisë pasive të projektuar 
nga  F ranz F reundorfer
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Fotografi a 2.92. Objekt me efikasitet energjetik në formë topi  faktori më i volit-
shëm i formës

Mbështjellëse e ndërtesës 

Muret te ndërtesat me e�kasitet energjetik është e nevojshme të jenë të izoluara mirë, 
gjë e cila zakonisht arrihet me trashësi të izolimit të murit mbi 100 (mm). Prapëseprapë 
trashësia e vërtetë do të jetë rezultat i përllogaritjeve, e me qëllim për tu kënaqur kushti i 
përshkruar në Rregulloren për karakteristika energjetike të ndërtesave U ≤ (0,35W/m2K) 
(Fotogra�a 2.93). Pullazet më shpesh janë të izoluara me trashësi të izolimit më të madhe 
se 150(mm), ndërsa sërish për tu kënaqur kushti U ≤ 25(W/m2K) (Fotogra�a 6.11), 
ndërsa për dysheme mbi terrenin U ≤ 0,4 (W/m2K) dhe konstruksione mes kateve mbi 
hapësirë të pa ngrohur U ≤ 0,3 (W/m2K) (Fotogra�a 6.12). 

Mure të jashtme
Mure ndaj ambienteve të pa 
ngrohura

Mure të jashtme të 
groposura në tokë

Fotografi a 2.93. lera të përshkruara të koefi ienteve për kalim të n ehtësisë  për 
muret e jashtme
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Konstruksion mes-katesh  
nën hapësirë të pa ngrohur

Kulme të rrafshëta ose 
të pjerrëta mbi ambi-
ente të ngrohura

masë sipërfaqësore të konstruksionit < 150 kg/m2
masë sipërfaqësore të konstruksionit > 150 kg/m2

Fotografi a 2.94. lera të përshkruara të koefi ienteve për kalim të n ehtësisë  për 
konstruksione kulmi

 

Konstrukcion mes-katesh mbi 
ambient të hapur (pasazh)

dysheme në terren (tokë)

Fotografi a 2.95. lera të përshkruara të koefi ienteve për kalim të n ehtësisë  për 
konstruksione mes- katesh

Urat ngrohëse ose termike janë vendet më problematike tek një objekt ndërtimor, nga 
aspekti i humbjeve termike, sepse humbjet përmes të njëjtave mund të jenë edhe deri në 
35% nga humbjet e tërësishme termike. Nëse të njëjtat nuk i përllogarisim, nevojitet të 
rritet vlera e koe�cientit të kalimit të nxehtësisë për vlerën DU=0.1(W/m2K].

Mos depërtueshmëria e ajrit (hermeticiteti)

Era dhe fuqia shtytëse të cilën ajo krijon, kontribuon në formimin e rrjedhave të 
ajrit në objekt, ose te ne të njohura si rrymim i ajrit. In�ltrimi i ajrit në objektin, me 
e besueshme është se do të paraqitet në katet e ulëta, ndërsa eks�ltrimi në katet më të 
larta dhe fenomeni i këtillë krijon rrymim ajri nëpër tërë objektin. Shikuar nga pika 
e konstruktimit, in�ltrimi me asgjë ndikon në elementet e ndërtesës, por e njëjta në 
masë të madhe ndikon në temperaturën e brendshme. Eks�ltrimit  ndërkaq është ajo 
që është kritike për elementet e ndërtesës dhe madje mund ta rrezikojë stabilitetin e 
elementeve dhe të konstruksionit. Gjatë kalimit të ajrit të ngrohët nga brenda – jashtë 
përmes elementeve të mbështjellëses, i njëjti �ohet deri në pikën e vesës dhe si rezultat 
i kësaj paraqitet kondensimi. Në elementin (mur, kulm, dysheme) mbetet sasi serioze e 
lagështisë dhe si ilustrim: nëpër një hapje prej vetëm 1(mm) dhe gjatësi prej 1(m), në 
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shtresën izoluese shtresohen madje deri m 360 gram ujë për një ditë ose për një dimër 
rreth 35 litra ujë. Kjo me të vërtetë mund seriozisht të ndikojë në çdo element të ndërtesës 
(dysheme, izolim, e madje edhe konstruksion nëse ajo është nga druri).

Pikërisht për shkak të tërë kësaj, por edhe për shkak të funksionimit të saktë dhe 
efektiv të sistemit për ventilim, është i nevojshëm hermetizmi ose mos depërtueshmëria 
e lartë ndaj ujit në tërë objektin. E njëjta mund të arrihet në mënyra më të ndryshme: 
foli speciale, pllaka druri, suvatim etj. Nevojitet që jashtëzakonisht mirë të kihet kujdes 
gjatë sigurimit të depërtimeve, instalimeve dhe lidhjeve midis elementeve të ndryshme 
të ndërtesës (mur-dritare, mur-kulm dhe ngjashëm). Depërtueshmëria e ajrit është një 
nga kriteret për vlerësim dhe certi�kim të ndërtesave me e�kasitet energjetik. Ashtu 
për shembull, për Shtëpitë Pasive vlera e lejuar është n50 ≤ 0,6h-1, ku n50 paraqet 
raport midis vëllimit të ajrit të shtyrë gjatë presionit prej 50(Ра) dhe volumit të plotë të 
objektit. Rekomandohet që kjo vlerë të zvogëlohet sa është e mundur më tepër, madje 
edhe nën 0,3h-1. Mos depërtueshmëria matet dhe shprehet përmes këmbimit të ajrit gjatë 
50(Ра) dallim në presionin. Ose më saktë për 1 orë është e lejuar të dalin nga objekti 
60% nga ajri, gjatë nxjerrjes me ventilator me presion prej 50(Ра). Kontrolli bëhet me të 
ashtuquajturin Blower Door Test. Presioni i krijuar prej 50(Ра) i përgjigjet presionit që e 
krijon era e drejtpërdrejtë me shpejtësi prej 40 (km/orë) në anën me erë të objektit dhe 
me këtë rast, për një objekt prej rreth 150(m2), të gjitha hapjet përmes të cilave kalon ajër 
gjatë presionit të tillë të grumbulluara në një hapje prej 15/15(cm).

Nga e tëra që u tha deri tani, shihet se nevojat për ngrohtësi shtesë dhe ngarkesa 
ngrohëse e objektit janë drejtpërdrejtë të varura nga mos depërtueshmëria e ajrit dhe atë 
në mënyrë kundër-proporcionale.

Ventilim 

Nëse mos depërtueshmëria e ajrit është detaj më speci�k, atëherë ventilimi është 
elementi kyç në tërë sistemin. Jo vetëm që përmes ventilimit bëhet këmbimi i ajrit të 
shfrytëzuar me ajër të freskët, por edhe bëhet dërgimi i sasisë së nevojshme të nxehtësisë 
për ngrohje  të objektit dhe kontrollohet lagështia dhe cilësia e ajrit. Përveç kësaj, sistemi 
patjetër duhet ti kënaq kriteret më të larta për komfort, efektivitet, ekonomizim dhe 
siguri ndaj shpërthimit të zjarrit. Gjatë dimensionimit të sistemit bazë është sasia e ajër 
të nevojshëm të freskët, e cila për shembull për Shtëpitë Pasive është vetëm 20 deri 30 m3/
për njeri, ndërsa për hapësira me aktivitet më të madh �zik (salla ushtrimi) ose ambiente 
ku do të lëshohet sasi e nevojshme është 50 deri 60 m3/për njeri. 
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PJESA III: MAKINERI

Burime të energjisë

Atmosfera e Tokës në mënyrë të vazhdueshme është e plotësuar me qarkullim të 
pandërprerë të energjive nga burime të ndryshme, ndërsa energjia e tërësishme e Tokës 
buron nga dy burime themelore e ato janë:

 - burime të cilat gjenden jashtë nga atmosfera tokësore; ajo është energjia e 
rrezatimit diellor dhe energjia e gravitetit  të sistemit Tokë-Hënë-Diell, dhe

 - burime të cilat gjenden në Tokën, ose në brendësinë e saj që nga krijimi i saj, në 
të cilat hynë: energjia gjeotermale, bërthamore dhe energjia e reagimeve kimike.

Këto burime në Tokë ekzistojnë që nga krijimi i saj dhe mundësojnë krijim të burimeve 
të tjera të energjisë, siç janë: lëndët djegëse fosile, energjie rrjedhave ujore, energjia e 
erës, energjia e valëve detare, energjia gjeotermale, energjia e baticës dhe zbaticës e të 
tj., të cilat njeriu i shfrytëzon në mënyrë të tërthortë, ose në mënyrë të drejtpërdrejtë për 
kënaqje të nevojave për energji.

Në sajë të përdorimit, burimet e energjisë mund të ndahen në: konvencionale dhe jo-
konvencionale. Në burimet konvencionale, përkatësisht burime të energjisë që përdoren 
sot dhe për të cilat janë zhvilluar zgjidhje teknike për përdorimin e tyre, hyjnë: lëndë 
djegëse fosile, energjia e rrjedhave të ujit dhe të lëndët djegëse bërthamore. Në burime 
jo-konvencionale, përkatësisht burime të energjisë me datë më të re të përdorimit, të 
cilët kërkojnë zgjidhje të reja shkencore dhe teknike, hyjnë: energjia e rrezatimit diellor, 
energjia e erës, energjia gjeotermale, bio-energjia, energjia e baticës dhe zbaticës, energjia 
termike të deteve dhe oqeaneve, energjia e valëve të detit dhe të energjia e �tuar nga 
fuzioni i atomeve të lehta.

Në varësi të faktit nëse burimet e energjisë rinovohen ose jo, mund të ndahet në: 
burime të energjisë të cilat rinovohen në mënyrë natyrore (të pashtershme) dhe burime 
të energjisë të cilat nuk rinovohen në mënyrë natyrore (që shteren). Energjia nga burimet 
e ripërtëritshme, e cila është e pranishme në ambientin rrethues, nuk është pasojë e 
aktivitetit të njeriut, por vjen nga burime jashtë atmosferës së Tokës dhe në brendinë e 
Tokës. Përfaqësues tipik i burimit të tillë të energjisë është rrezatimi diellor.

Në burimet e rinovueshme të energjisë hyjnë energjitë e: rrezatimit diellor, ngrohtësia 
e brendshme e tokës, rrjedhat e ujit, era, batica dhe zbatica, valët e detit dhe të energjia 
termike e deteve dhe oqeaneve. Në burimet e pa-rinovueshme të energjisë hyjnë: lëndët 
djegëse fosile, lëndët djegëse bërthamore, dhe energjia e fuzionit të atomeve të lehta. 
Energjia nga burimet e pa-rinovueshme në natyrë gjendet në gjendje jo-të lirë (të lidhur), 
dhe lirohet si rezultat i aktivitetit njerëzor.
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Burime konvencionale të energjisë

Lëndë djegëse fosile
Në lëndët djegëse fosile radhiten: qymyri, na�ë e papërpunuar dhe gazi natyror. 

Lëndët djegëse fosile kanë prejardhje organike (për këtë shkak edhe pagëzohen edhe 
lëndë djegëse organike) dhe janë krijuar si rezultat i ndikimeve termike, mekanike dhe 
biologjike, ndaj botës bimore dhe asaj të kafshëve, në periudhë të gjatë kohore prej më 
tepër se 400 milion vjet.

Q y my ri është lëndë djegëse më e përhapur. Vjen nga periudha e paleozoitit (para 
350 milion vitesh) kur pyjet e gjera karbonike janë vërshuar nga depërtimet e mëdha të 
deteve në tokën. Gjendet në shtresat e kores së tokës. Lloje themelore të qymyrit, sipas 
klasi�kimit gjeologjik janë: antracit, qy my rguri, qy my r i ngjy rë kafe, linjiti dhe torfë.

N afta e papërpunuar  paraqet përzierje e numrit më të madh të hidro karburëve me 
masë të ndryshme të molekulave dhe mënyrë të lidhjes së tyre, në prani të sulfurit (deri 
6%), oksigjen (deri 4%) dhe azot (deri 1%) në shtesat. Na�a e papërpunuar �tohet nga 
Toka përmes shpimeve të cilat në mënyrë speciale shpohen në vendet ku ka gjetje të 
na�ës, e të cilat gjenden në thellësi në Tokën kryesisht në 5000 (m), dhe më thellë.

Na�a, në gjendje të papërpunuar, si lëndë djegëse natyrore, nuk ka gjetur aplikim të 
gjerë, por me përpunimin e saj mund të �tohen prodhime jashtëzakonisht të çmueshme, 
të ashtuquajtura derivate të naftës, të cilat i kënaqin kushtet bashkëkohore teknike. 
Derivatet e na�ës në shumicën e rasteve, përdoren si lëndë djegëse (gaz i lëngshëm i 
naftës, benzina teknike, motorike dhe për aeroplanë, vajguri,  lëndë djegëse dizel dhe 
vajra për djegie), por edhe si lubri�kantë për lyerje dhe lëndë të para në industrinë 
kimike.

G azi naty ror  paraqitet zakonisht në vendet ku ka gjetje të na�ës, ose si i pavarur (pa 
na�ë). Është krijuar me të njëjtin proces të transformimit të pra-materieve  të njëjta si 
na�a. Gazi natyror (i tokës) gjendet si i lirë mbi na�ën, ose si i lidhur, i tretur në na�ën. 
Në përbërje të gazit natyror gjenden karbon-hidrogjene, nga të cilat më shumë ka metan  
me elemente të hidrogjenit dhe gazrave që nuk digjen O2, dhe O2) .

Energji e rrjedhave ujore
Energjia e rrjedhave ujore sot padyshim paraqet degë më e zhvilluar e energjetikës 

e bazuar në burimet e rinovueshme të energjisë. Transformimi i energjisë potenciale 
të rrjedhave ujore në energji mekanike është kryer që në kohën e Perandorisë Romake, 
ndërsa në energji elektrike kah fundi i shekullit të XIX. Energjia e rrjedhave të ujit varet 
si nga sasia e ujit që rrjedh për njësi kohe, ashtu edhe nga rënia e ujit, përkatësisht nga  
dallimi në mes niveleve të ujit.

Energji bërthamore
Energjia që �tohet gjatë proceseve bërthamore nga materiet radioaktive emërtohet 

energji bërthamore. Nga shumica e proceseve bërthamore, gjatë të cilave lirohet energji 
bërthamore, deri tani shfrytëzohen tre: shpërbërje radioaktive, fision bërthamor dhe 
fuzion bërthamor. Në procesin e shpërbërjes radioaktive nga materiali bërthamor 
spontanisht lirohet energji. Shpërbërja radioaktive mund të jetë interesante vetëm në 
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raste të veçanta dhe fuqi të vogël për njësi të matjes, e në mënyrë të tërthortë kjo energji 
shfrytëzohet gjatë eksploatimit të energjisë gjeotermale.

Për shfrytëzim të energjisë bërthamore më të rëndësishme janë transformimet 
bërthamore të shkaktuara nga ndikimi i jashtëm ndaj bërthamës, siç janë �sioni dhe 
fuzioni. Proceset e fuzionit bërthamor (bashkim i bërthamave të atomeve të lehta), 
sot përdoren vetëm për shpërthime bërthamore, ndërsa përdorimi i tyre për furnizim 
të vazhdueshëm me energji bërthamore është në zhvillim e sipër. Procesi i �sionit 
bërthamor (ndarja e bërthamave të atomeve të rënda) është i vetmi proces, i cili ka gjetur 
aplikim të gjerë në për�timin e energjisë bërthamore.

Burime jo-konvencionale të energjisë

Energjia e rrezatimit diellor
Energjia e rrezatimit diellor është burim më i bollshëm, i pa shtershëm, falas dhe i 

rinovueshëm i cili nuk e ndot ambientin përreth. Mirëpo, energjia e rrezatimit diellor ka 
dy disavantazhe themelore e ato janë: ka dendësi të vogël të �uksit energjetik dhe është 
e paqëndrueshme. Prandaj, përdorimi i saj është i lidhur me zgjidhjen e problemit të 
përqendrimit të rrjedhës së rrezatimit diellor dhe akumulimin e energjisë diellore.

Dielli është burimi themelor i energjisë së rrezatimit diellor. Me masën e vet tejet të 
madhe, e cila është e nxehur në temperaturë të lartë (në qendër të diellit temperatura është 
rreth 107 (К), ndërsa në sipërfaqen rreth 5900 (К) rrezaton energji. Baza e rrezatimit të 
tij mbështet në pjesën ultravjollcë (9 %), të dukshmen (45%) dhe atë infra të kuqe (46%) 
të spektrit. Energjia e tërësishme që vjen në drejtim të Tokës është rreth 1,73*1017 (W) 
(5,4*1024 (Ј/god), përkatësisht 1,5*1021 (Wh/god), ose vetëm përafërsisht 4,5*10-10 pjesë e 
energjisë që e rrezaton Dielli.

Energjia e erës
Për shkak të absorbimit të rrezatimit diellor në atmosferën e Tokës, vjen në një shkallë 

të ndryshme të ngrohjes së shtresave të ajrit afër tokës dhe të sipërfaqes së Tokës, gjë e 
cila sjell në shkallë të ndryshme të nxehtësisë së shtresave të afërte dhe të sipërfaqes së 
Tokës, që sjell ekspansion, përkatësisht lëvizje të ajrit, e ashtuquajtur erë. Në krijimin e 
erës, krahas këtyre dukurive termike, duhen shtuar efektet e rrotullimit të Tokës. Energjia 
e lëvizjes së masave ajrore quhet energjia e erës.

Energjia, e cila mund të �tohet nga era varet nga shpejtësia e saj dhe madhësia e 
sipërfaqes mbi të cilën ajo vepron. Kështu për shembull, energjia teorike (në dispozicion) 
që �tohet me veprimin e erës me shpejtësi prej 10 (m/s) në sipërfaqe prej 1 (m2) është 
600 (W), ndërsa energjia e vërtetë që mund të �tohet maksimalisht është 60(%) nga ajo 
teorikja, ose 360 (W).

Mullinjtë e erës me fuqi prej 10 deri 100 (kW) parimisht janë të dedikuara për 
furnizim lokal me energji, ndërsa ato mbi 2 (MW), që sot janë në eksploatim, mund të 
kyçen edhe në sisteme rajonale me tension të lartë.

Prapëseprapë duke pasur parasysh karakterin shpërndarës, e posaçërisht mos-
qëndrueshmëria e erës, puna e mullinjve me erë nuk është e vazhdueshme dhe 
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perspektivat për aplikimin e tyre të gjerë, nëse nuk zgjidhet problemi me akumulimin e 
energjisë, janë relativisht të vogla.

Energjia e biomasës dhe biogazit
Energjia që �tohet nga biomasa emërtohet bioenergji. Nën nocionin biomasë zakonisht 

nënkuptohet materie e rinovueshme organike, e cila prodhohet në botën bimore me 
procesin e fotosintezës. Bazën e biomasës e përbëjnë lidhjet organike të karbonit, të cilat 
në procesin e lidhjes me oksigjenin, me djegien ose metabolizëm natyror, lirojnë energji.

Bimë më të përshtatshme për �timin e biomasës janë: kallami i sheqerit, panxhar 
sheqeri, misri, disa lloje të algave e kështu me radhë. Plehrat natyrore, mbeturinat 
bujqësore dhe të tjera gjithashtu mund të shfrytëzohen për �timin e bioenergjisë. Në 
kushte të fermentimit të biomasës ose të mbeturinave organike në mungesë të oksigjenit 
(digjestion anaerob), mund të krijohet biogaz me koncentrim të lartë të metanit dhe 
potencial të lartë energjetik.

Energjia që mund të �tohet nga djegia e biomasës është nga 10 (МЈ/kg) për masë të 
papërpunuar druri; 20 (МЈ/kg) për masë të thatë druri; 40 (МЈ/kg) për yndyra deri 55 
(МЈ/kg) për metan. Druri, si burim i energjisë, është shfrytëzuar që moti dhe sot ende 
mbetet burim themelor i energjisë në më shumë pjesë të Tokës.

Energji gjeotermale
Nxehtësia në brendësinë e Tokës quhet energji gjeotermale. Se brendësia e Tokës është 

më e nxehtë se sipërfaqja e saj kon�rmohet me paraqitjen e: shpërthimeve vullkanike, 
burimet e avullit ose ujit të nxehtë etj. Temperatura e tokës rritet me thellësinë, që 
dëshmon se ka një rrjedhje të ngrohjes nga qendra drejt sipërfaqes së Tokës. 

Sipas njohurive të deritanishme ngrohja e brendshme e tokës vjen nga shpërbërja 
radioaktive e elementeve të rënda në koren e tokës, ndërsa një pjesë vjen nga brendësia e 
saj, përkatësisht nga qendra, ku konsiderohet se temperatura arrin deri 6000 (°С). Përveç 
me shpërbërje radioaktive, nxehtësia në koren e tokës krijohet edhe në mënyra të tjera, të 
tilla si: reaksione ego-energjetike kimike, kristalizim dhe forcim të shkëmbinjve të tretur, 
fërkim i masave sipërfaqësore gjatë lëvizjeve tektonike etj.

Burimet e energjisë gjeotermale mund të grupohen në dy grupe kryesore e ato janë:
 - energji gjeotermale të �uideve nëntokësore (ujë i ngrohët ose avull, përkatësisht 

rezervuarët nëntokësore të ujit të ngrohët);
 - energji gjeotermale të shkëmbinjve të thatë.
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Transformime të energjisë dhe reaksione përmes të cilave realizohen [2] 

Format natyrore të energjisë rrallë mund të përdoret në mënyrë të drejtpërdrejtë, 
përkatësisht pa një transformim të caktuar. Për përdorimin e tyre praktik është e 
nevojshme të kryhet transformimi (konvertimit) në formë më të përshtatshme të 
energjisë. 

Ka një numër të makinave dhe pajisjeve që e konvertojnë energjinë nga një formë në 
një tjetër, ndërsa në vazhdim është dhënë një listë e një pjese të tyre:

 - Motor me djegie të brendshme (ngrohëse → mekanike);
 - Elektrogjenerator (kinetike ose mekanike → elektrike);
 - Gjenerator me ngrohje (ngrohëse → energji elektrike);
 - Qeliza djegëse (kimike → energji elektrike);
 - Turbina me erë (energjia e erës → mekanike ose elektrike);
 - Termocentrale (termike → energji elektrike);
 - Hidrocentrale (potenciale→ energji elektrike);
 - Poç (energji elektrike → dritë);
 - Mikrofon (energji elektrike → tingull);
 - Bateri – element galvanik (kimike → elektrike)  etj

Transformimet themelore energjetike realizohen përmes reaksioneve (proceseve, 
procedurave) vijuese:

 - Djegie – proces i transformimit energjisë kimike në energji të brendshme 
termike;

 - Reaksione bërthamore – transformimi i energjisë bërthamore në energji të 
brendshme në bartësin e energjisë;

 - Konvertim përmes mënyrës mekanike – konvertime turbinash  (transformim i 
energjisë potenciale e rrjedhave të ujit, energjia termike e avullit të ujit, energjisë 
kinetike të erës) në punë mekanike;

 - Rrezatim – energji diellore;

Transformimi i energjisë nga lëndët djegëse fosile në forma më të përshtatshme 
të energjisë

Lëndët djegëse fosile, si forma themelore të energjisë, në shumë raste shfrytëzohen 
në mënyrë të drejtpërdrejtë, për për�timin e energjisë termike përmes djegies së 
drejtpërdrejtë. Mirëpo, shumë shpesh ato përpunohen në forma, që është e kushtëzuar 
nga nevojat e konsumatorëve dhe nga nevojat për arritje të e�kasitetit më të madh 
energjetik. 

Transformimi i qymyrit në burime më të përshtatshme të energjisë
Ndarja e materialeve avulluese nga lëndët djegëse të ngurta është njëra nga procedurat 

e para dhe më të zhvilluara për transformim të formës së natyrshme të llojeve të ndryshme 
të qymyrit në forma të tjera djegëse: koks (ose gjysmë koks) dhe përzierje e gazrave (ato 
që digjen dhe ato që nuk digjen). Fillimet e zhvillimit të këtij procesi janë të lidhura me 
nevojën për �tim të koksit. 
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Ndarja e materieve avulluese nga qymyri bëhet me procedurën e distilimit, 
gazi�kimit, pirolizës dhe ngjashëm. Më shpesh, gjatë kësaj nuk krijohet ndryshim kimik 
në komponentet përbërëse, gjë e cila zbatohet me sjellje të nxehtësisë pa ose me prani 
të ku�zuar të ajrit. Me këtë rast nga lënda djegëse ndahen materiet në formë gazi dhe të 
lëngshme, ndërsa ato të ngurtat shtresohen.   

Përpunim i na�ës 
Na�a e papërpunuar e marrë nga kora e tokës nuk mund të transportohet e as të 

përdoret në formë të tillë, sepse në përbërjen e saj, përveç bashkime të djegshme të 
hidrokarburit, ka edhe kripëra, papastërti mekanike, baltë, rërë dhe ujë. Gjatë nxjerrjes 
së na�ës në sipërfaqe vjen në ulje të presionit, gjë e cila shkakton �luska gazi ose ndarje 
e hidrokarbureve dhe hidrosulfurit më të lehtë. Përpunimin i parë, themelor i na�ës së 
papërpunuar bëhet në pajisje të vendosura në afërsi të vendit të gjetjes së na�ës.

Trajtimi �llestar i na�ës së papërpunuar përfshin ndarje e gazrave, kripërave dhe 
papastërtive mekanike. Gazrat e lehta mënjanohen përmes heqjes së gazit në separues 
të na�ës së papërpunuar, ndërsa nëse na�a përmban hidrokarbure më të rënda, propan 
dhe butan, me procedurë të stabilizimit �tohen gazra të shndërruara në lëng dhe na�ë 
e stabilizuar. Mënjanimi i kripërave dhe papastërtive mekanike bëhet me procedurën e 
shtresimit në rezervuare të konstruktuara në mënyrë speciale, me ç’rast �llimisht shtohet 
ujë me ngrohje në të njëjtën kohë deri 400 (К). Për shpërbërje të emulsionit (përzierjes) së 
na�ës dhe ujit dhe për ndarje të papastërtive mekanike aplikohen procedura mekanike, 
�ziko-kimike dhe elektrike.

Procedura dhe procese themelore të cilave ju nënshtrohet na�a pasi që e  njëjta të sillet 
në ra�neritë janë: përgatitja e na�ës, trajtimi përmes pastrimit, ngrohje dhe distilim. 

Transformim i energjisë bërthamore në energji të brendshme termike
Energjia bërthamore është energji që lirohet nga reaksionet bërthamore ose nga 

shpërbërja radioaktive. Ajo lëshohet gjatë rigrupimit të grimcave që i përbëjnë bërthamat 
e atomeve. Energjia bërthamore për nevoja paqësore shfrytëzohen nga transformimi i 
saj në energji termike, e mandej në energji elektrike. Proceset e njohura të transformimit 
të energjisë të këtij lloji të energjisë janë �sioni bërthamor dhe fuzioni bërthamor. 

Gjatë reaksioneve bërthamore pjesa më e madhe nga energjia e depozituar  manifestohet 
si energji kinetike e izotopeve të reja, mandej si energji kinetike e neutroneve dhe energji 
e rrezatimit. Vetëm një pjesë e vogël e energjisë shndërrohet në energji termike. 

Shndërrimi i energjisë gjatë reaksionit bërthamor mund të përfaqësohet nga ekuacioni 
vijues: Energji bërthamore → energji kinetike e izotopeve të reja + energji kinetike e 
neutroneve + energjia e rrezatimit + energji e brendshme termike.

Transformimi i energjisë së brendshme termike në mekanike
Energjia e brendshme është cilësi e sistemit të termodinamikës, ndërsa përbëhet nga 

energjia kinetike e molekulave dhe energjia potenciale që është rezultat i forcave tërheqëse 
dhe dëbuese midis molekulave. Për dallim nga energjia mekanike dhe ajo termike, të cilat 
janë forma kalimtare të energjisë, energjia e brendshme nuk i kalon ku�jtë e sistemit. 
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Nxehtësia është formë e energjisë që është në gjendje të kalojë përtej ku�jve të sistemit si 
pasojë e ekzistencës së një ndryshimi të temperaturës në mes sistemeve, në qo�ë se ku�ri 
në mes sistemeve e lejon depërtimin e nxehtësisë.

Për transferim të energjisë së brendshme në mekanike përdoren mediume të tilla si 
ujë, avull, gazra etj.  Në varësi nga mënyra në të cilën mediumi shtytës, përkatësisht 
�uidi i veprimit,  makinat termike ndahen në makina me pistona dhe turbo-makina. Për 
transformim të energjisë së brendshme termike në energji mekanike nevojitet proces 
qarkor, i cili realizohet në makina termike me ndihmë të mediumit punues i cili gjatë uljes 
së temperaturës ekspandon nga presioni më i lartë në atë më të ulët. Gjatë këtij zgjerimi 
kryhet punë që transmetohet nga mediumi i pjesëve që lëvizin në makinën termike. Gjatë 
(ekspansionit) zgjerimit të mediumit, sistemi transmeton energji mekanike, ndërsa gjatë 
kompresionit të sistemit i sillet energji mekanike. Sasia e energjisë së �tuar përkatësisht 
e shpjerë mekanike nuk varet vetëm nga gjendja �llestare dhe përfundimtare, por edhe 
nga ndryshimet midis atyre vlerave.

Karakteristikë themelore të një sistemi të mbyllur termodinamik është se në të, 
ekspandimi i mediumit mund të përdoren vetëm njëherë për të �tuar punë mekanike, 
kështu që ai në të vërtetë është i pa përdorshëm. Për të qenë makina termike e përdorshme, 
në atë vazhdimisht duhet të sillet (para kompresionit) dhe të largohet (pas ekspansionit) 
një medium pune. Sistemi në të cilin në mënyrë ciklike sillet dhe largohet medium 
pune quhet sistem i hapur termodinamik, ndërsa energjia mekanike që dorëzohet nga 
një sistem i tillë quhet punë mekanike. Proces qarkor emërtohet çdo proces që e sjell 
sistemin termodinamik në pozitë �llestare. Procesi i tillë, i shfaqur në p-v diagram është 
dhënë në Fotogra�në 3.1.

Fotografi a 3.1. Koncept i procesit të mby llur termodinamik në p- v diagram
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Madhësitë dhe proceset themelore termodinamike

Nga teksti i mëparshëm mund të nxirret de�nicioni �zik për nocionin energji, 
përkatësisht: Energjia në një sistem termodinamik është punë e akumuluar (potenciale) 
ose a�ësi e sistemit që nëpërmjet proceseve të caktuara (ndryshime të gjendjes) të kryejë 
punë ose të transmetojë nxehtësi.

Këtë de�nicion �zik (termodinamik) e ka vendosur Max Planck në vitin 1924, 
përkatësisht: Energjia paraqet a�ësi e sistemit për të kryer punë ndaj jashtë.

Në literaturën që e studion termodinamikën shpesh herë haset �alia se termodinamika 
është shkencë për nxehtësinë. Termodinamika është shkencë për energjinë, jo vetëm 
shkencë për nxehtësinë, sepse e hulumton lidhjen dhe transformimin e energjisë termike 
në forma të tjera të energjisë. Ajo mund të shihet në interpretimin e ligjeve kryesore të 
termodinamikës:

1. Ligji i parë kryesor i termodinamikës:
Energjia mund të ketë forma të ndryshme por nuk mund të prodhohet. Ajo do të 

thotë se energjia mund ta ndryshojë formën nga një në formë tjetër të energjisë. Nga 
ky konstatim buron “Ligji i ruajtjes së energjisë”  i cili thotë: Energjia nuk mund të 
prodhohen ose të humbet, por kalon nga një formë në tjetër:

ransformimi i energjisë nga një formë në një tjetër quhet a�ësi e transformimit ose 
vlerë teknike e transformimit. Transformime të tilla janë p.sh.. energjia potenciale në 
kinetike, kinetike në mekanike, mekanike në atë elektrike etj

2. Ligji i dytë kryesor i termodinamikës:
Nxehtësia kalon nga trupi me temperaturë më të lartë (burim i nxehtësisë) në trup 

me temperaturë më të ulët (a�ësi e kalimit të nxehtësisë). Sipas kësaj nxehtësia është 
energji. Është i mundur edhe një rast i kundërt, përkatësisht kalim i nxehtësisë nga trupi 
me temperaturë më të ulët në trup me temperaturë më të lartë, vetëm në rast të sjelljes së 
punës së jashtme. Nuk është e mundur që vazhdimisht të merret nxehtësi nga një burim 
i nxehtësisë dhe të transformohet në punë mekanike. 

Për përshkrimin e transformimit të energjisë, nevojitet që paraprakisht të de�nohen 
nocionet vijuese:

 - Eksergji (Е): pjesëmarrje e energjisë që mund të transformohet në çfarë do qo�ë 
lloji të energjisë (të kryejë punë).

 - Anergji (V): energji e cila mund të transformohet në eksergji (nuk mund të 
kryejë punë).

 - Humbje e energjisë (Еz): pjesë e energjisë e cila humbet në proceset dhe i 
dorëzohet ambientit.
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Ku� i sistemit

Sistem
Energji e 
sjellë

Energji e 
shpjerë

Fotografi a 3.2. Transformim i energjisë në një sistem energjetik. 

Për vlerësim të cilësisë se realizimit të transformimit të energjisë përdoren koe�cientet 
vijuese (Fotogra�a 3.2.):

Koe�cient termik i veprimit pozitiv të transformimit energjetik:

Koe�cient maksimal i veprimit pozitiv në transformimin energjetik:

Koe�cient eksenergjetik (teknik) i veprimit pozitiv ose shkallë e veprimit �timprurës:

Të gjitha koe�cientet e veprimit të dobishëm janë njësi pa dimensione. 

Konceptet themelore të energjisë 

Energjia është a�ësia e një trupi për të kryer punë, të gjenerojë ngrohje dhe të emetojë 
dritë.

Energjia ndahet në primare dhe sekondare.
• Energjia primare është energjia e përbërë në formën e saj natyrore në bartësin e 

energjisë (energensit), pa proces të transformimit. 
• Energjia sekondare është energjia e �tuar me transformim energjetik nga resurset 

primare (psh.: karburant i lehtë i lëngshëm, benzina, energji elektrike, energji 
termikeetj.)  

Energjia �nale (e drejtpërdrejtë) është energjia e cila vjen deri te shfrytëzuesi i 
fundit, respektivisht energjia në ku�rin e sistemit (ndërtesës). Ajo mund të jetë primare 
dhe sekondare.   
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Energjia e shfrytëzueshme është energjia e cila mund të shfrytëzohet drejtpërsëdrejti 
për plotësim të nevojave të shfrytëzuesit të fundit.

ENERGJI 
PRIMARE

Energji 
sekondare

Ngrohtësia e 
procesuar

Ngrohtësia e 
drejtpërdrejtë

Energjia 
mekanike

Drita

Forma tjera të 
energjisë

En
er

gj
i 

�n
al

PË
R

D
O

R
IM

 F
IN

A
L

En
er

gj
i  

qe
 p

er
do

re
t 

Humbjet gjatë 
transformimit 

Pr
oc

es
 i 

tr
an

sf
or

m
im

it 
 

en
er

ge
tik

Humbjet gjatë 
shpenzimit �nal

Energjia primare, sekondare dhe shfrytëzuese
Disa forma natyrore të energjisë mund të shfrytëzohen në mënyrë direkte. Të tjerat 

duhet të nënshtrohen proceseve të caktuara të transformimit për të kaluar në formë të 
shfrytëzueshme të energjisë.  

Energji primare Energji sekondare

Transformim

Transformim

Cen. elektrik 
ngrohtore, 
kaldajë,
ra�neri

Humbje gjatë 
transformimit, 
deponim dhe 
ra�neri

Humbje gjatë 
transformimit, 
deponim dhe 
ra�neri

Humbje gjatë 
transformimit, 
deponim dhe 
ra�neri

Отпадна 
топлина

Humbje gjatë përgatitjes dhe deponimit

Lëndë  
djegëse 
 fosile

Qymyr

Na�ë

Gaz

dru, turbë

diell

Hidroenergjia

Biomasë

Gjeotermale

Erë

Uranium,
Torium
Deuterium

Energji 
bërthamore

Burime të 
rinovueshme

Rr.elektrike

En
er

gj
i 

�n
al

e

Energji e 
dobishme

Ngrohje 
qendrore

Motor, pikë 
djegieje, 
dritë, teknikë 
e bardhë, 
televizor, 
tjetër

Punë 
mekanike

Nxehtësi

Dritë

Tingull

Produkte të 
na�ës, gaz

Nxehtësi

NDËRTESË
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ENERGJI PRIMARE
(në formë natyrore)

Burime 
fosile të 
energjisë

Qymyr guri

Qymyr kafe

Na�ë

Gaz natyror
Energji 
elektrike

Ngrohje 
qendrore

Produkte të 
na�ës

Energji 
primare

Energji 
sekondare

Humbje gjatë 
transformimit dhe 
deponimit

Humbje gjatë përgatitjes 
dhe deponimit

Humbje gjatë 
transformimit dhe 
deponimit

Aplikim jashtë nga 
sfera e energjetikës

Humbje gjatë trans-
formimit e tj.

Vend i trans-
formimit

Motor,
Pikë e dje-
gies, Dritë, 
Radio

punë 
mekanike

Nxehtësi

Dritë

Tingull

Gaz

Briketa

koks

Turbë e tj

U, �, D

diell

Erë

Ujë

Gjeotermale

Biomasë

Elektro-
central, 
Ngrohtore, 
Ra�neri

Energji 
bërthamore

Burime të 
rinovueshme 
të energjisë

ENERGJI SEKONDARE  
(në transformim teknik)

ENERGJI FINALE
(tek përdoruesi 

para transformimit 
përfundimtar)

ENERGJIA
TEKNIKA

ENERGJI E 
HEDHUR

ENERGJIA E  
SHFRYTËZUESHME 

(tek përdoruesi pas 
refuzimit të gjitha 

hubmjeve energjetike)

Diagramet e Senkievit (Bilans energjetik i llojeve të ndryshme të pajisjeve)
Humbje të energjisë

energji 
elektrike

energji 
elektrike

Humbje të energjisë

Humbje të 
energjisë

примарно 
гориво 

(бензин)

djegëse 
primare 
(qymyr)

lëndë djegëse 
primare 

(uranium 2,5% 
U235)

lëndë djegëse 
primare  

(benzinë)
energjia 
kinetike

energjia 
kinetike

Humbje të 
energjisë

Lëndë djegëse dhe djegie [5] 

Lëndë djegëse

Lëndë djegëse është materie e a�ë për bashkim aktiv me oksigjenin nga ajri, me ç’rast 
në mënyrë intensive lirohet sasi e konsiderueshme e energjisë, e cila ambientit i dërgohet 
në formë të nxehtësisë. Lënda djegëse paraqet përzierje e lidhjeve kimike të elementeve 
djegëse dhe jo-djegëse. Bashkimi i elementeve djegëse të lëndës djegëse me oksigjeni nga 
ajri është proces kompleks �ziko-kimik, i quajtur djegie dhe zakonisht është i përcjellë 
me paraqitje të zjarrit. Gjatë zhvillimit të procesit të djegies krijohet transformim i 
energjisë kimike të lëndës djegëse në nxehtësi të produkteve të djegies.
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Në kohën e sotme burim themelor i energjisë termike janë lëndët djegëse fosile me 
prejardhje natyrore, ndërsa procesi i djegies është mënyrë më e përhapur i transformimit 
të energjisë kimike të lëndëve djegëse në nxehtësi. Rreth 80 % nga energjia e prodhuar 
dhe e shfrytëzuar në botë �tohet nga lëndët djegëse fosile, ndërsa të tjerat 20 % �tohen 
nga shfrytëzimi i energjisë së ujit, lëndët djegëse bërthamore, energjia e erës, energjia 
gjeotermale dhe burime të tjera energjetike.

la fi   l e eg e

Nda rja  e l ë ndë ve  djegë s e më  s hpe s h bë het në  më nyr ë n vi jues e [ 6] :
S ipa s  gjendj es  a grega te, në :

 - l ë nde  djegë s e të  ngur ta ,
 - l ë ndë  djegë s e të  l ë ngs hme,
 - l ë ndë  djegë s e në  f ormë  ga z i dhe
 - l ë ndë  djegë s e të  pë rz iera  (të  f orta  dhe të  l ë ngs hme;

S ipa s  krijimit, në :
 - l ë ndë  djegë s e na tyrore,
 - f os il e (me pr eja rdhje bi more dhe s hta z or),
 - mine ra l e (ma terie inor ga ni ke dhe mine ra l e),
 - artificiale – sintetike (të prodhuara me procese fiziko - kimike);
 - S ipa s  bur imit të  ene rgjis ë , në :
 - l ë ndë  djegë s e kimike dhe,
 - l ë ndë  djegë s e bë rtha more;

Në  ta be l ë n  vi jues e ë s htë  dhë në  nj ë  pa ra qitje e thjes htë s ua r e l ë ndë ve  djegë s e të  
nda ra  s ipa s  gjendj es  s ë  tyre a grega te dhe më nyr ë s  s ë  ma rrjes  [ 5] .

Lënda djegëse
Mënyre e marrjes

Natyrore Arti�ciale

Gjendje  
agregate

E ngurtë

Dru, turbë, qymyr (linjit, 
qymyr kafe, qymyr guri, 
antracit), vaj argjilor, lëndë 
djegëse që vijnë si mbetje 
nga industria dhe bujqësia 
(arpë e orizit, lëvozhgë e 
lulediellit, kashtë etj.)

Qymyr druri, koks, gjysmë koks, 
briketa e tj.

E lëngshme Na�ë e papërpunuar Derivate të na�ës (mazut, benzinë, 
kerozin, dizel karburant e tj.)

Në formë 
gazi Gaz natyror (gaz tokësor)

Gaz gjeneratori, gaz ra�nerik, gaz 
nga furrë-lartat, nga furrat e koksit 
e tj.
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Lëndë djegëse të ngurta [6]
Qymyri është lëndë më e përhapur djegëse. Është krijuar me fosilizimin e botës 

bimore. Është konstatuar se për �timin e 0,3 [m] shtresë të qymyrit ka qenë i nevojshëm 
rreth 6,1 [m] shtresë kompakte të vegjetacionit. Kjo shtresë kompakte, në mungesë të 
ajrit dhe nën ndikimin e presionit të lartë dhe temperaturës së lartë, në mënyrë sukcesive 
është transformuar në transformohet radhazi në torfe, linjit, qymyr kafe, qymyrgur 
dhe antracit. Me procesin e plakjes  qymyri bëhet me i fortë, përmbajtja e oksigjenit, 
hidrogjenit dhe lagështia është zvogëluar, ndërsa përmbajtja e karbonit është rritur.

Te ne, në bazë të përmbajtjes së lagështisë së përgjithshme, fuqia e poshtme e masës 
djegëse të qymyrit dhe përmbajtja e masave avulluese në masën djegëse, qymyret ndahen 
në linjit, qymyr kafe - linjiti, qymyr kafe dhe qymyr guri.

Lëndë djegëse të lëngshme [5]
E vetmja lëndë djegëse natyrore e lëngshme është na�a, e cila është krijuar me 

shpërbërje e botës bimore dhe shtazore, gjeologjikisht është më e vjetër se qymyri dhe 
paraqet përzierje e hidrokarbureve të ndryshme, oksigjenit, sulfurit, azotit dhe shtesave 
të tjera. Në përbërje të masës organike të na�ës karboni është i përfaqësuar me 83-87%, 
hidrogjeni 11-14%, oksigjeni 0,1-1,0%, azoti 0,05-1,5% dhe sulfuri me 0,1-5%. Përmbajtja 
e lagështisë është  deri 2%, ndërsa shtesa minerale ja nga 0,1 deri 0,3%. Për dallim nga 
lëndët e tjera djegëse natyrore, na�a e papërpunuar rrallë përdoret si lëndë djegëse. 

Me distilimin fraksional të na�ës �tohen karburante të ndryshme të lëngshme 
(benzinë, kerrozin, dizel karburant, mazut e të tjera), vajra të ndryshme për lubri�kim e 
kështu me radhë. Sasi e konsiderueshme më e vogël e karburanteve të lëngshme �tohet 
nga përpunimi i qymyrit  (qymyr kafe dhe guri) dhe argjilore vaji. Fraksionet e rënda 
gjatë përpunimit të na�ës - mazutit, përdoren si karburant themelor i lëngshëm në 
kaldajat me avull, ndërsa lëndët djegëse të lehta ndonjëherë përdoren për ndezje iniciale 
te njësite e vogla të kaldajave.

Lëndë djegëse në formë gazi [9]
Pjesa më e madhe e lëndëve djegëse në formë gazi sot shpërndahen në gjendje 

gazi ndërsa ai i lëngshëm (pikues, gazi i na�ës TNG) ju dërgohet konsumatorëve 
(shfrytëzuesve) në enë çeliku nën presion (bombola) dhe në kontejnerë. Sasi më e vogël e 
këtij gazi ju dërgohet pompave për benzinë për mbushje të rezervuarëve të automobilave.

Karakteristika të të gjitha gazrave që digjen janë:
 - A�ësi për djegie
 - Gjendje gazi e pikës së djegies
 - Shtypëshmëri (kompresibilitet)
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Ndarje e lëndëve djegëse në gjendje gazi
Ndarje e zakonshme e gazrave për djegie është sipas:

 - Mënyrës së �timit
 - Sipas tipareve �zike dhe kimike.

Sipas mënyrës së �timit, gazrat ndahen në:
 - Gazra të �tuara nga qymyri
 - Gazra të �tuara nga na�a
 - Gazra të �tuara drejtpërdrejtë nga toka (natyrore)
 - Gazra të �tuara si prodhim anësor i proceseve të ndryshme kimike

Gazrat e �tuara nga qymyri janë:
 - Gaz qyteti
 - Gaz koksi
 - Gaz gjeneratori

Në gazrat e �tuara nga na�a radhiten:
 - Gaz ra�nerik
 - Gaz i lëngshëm i na�ës (TNG)
 - Gaz benzine

Nga gazrat e përmendura paraprakisht përdorim më të gjerë ka gazi i lëngshëm i 
na�ës (TNG) (butan – propan), ose propan i pastër. Gazi i �tuar drejtpërdrejtë nga toka 
paraqet gaz natyror i ashtuquajtur gaz tokësor. përbërjen e ka të ndryshueshme, por 
pjesa më e madhe e volumit i takon metanit (CH4).

Gazra që �tohen si prodhime anësore gjatë proceseve të ndryshme kimike janë:
 - Gaz “grotlen”,
 - Gaz mbetës.

Këto gazra kryesisht përdoren si lëndë djegëse energjetike në proceset ku �tohen. Nga 
të gjitha gazrat të cilët u përmendën paraprakisht, përdorim më të gjerë kanë: ai natyror, 
i qytetit dhe i lëngshmi, gazi i na�ës (TNG).

Djegia 

Djegia: nocione themelore [4]
Djegia e karburanteve, pa marrë parasysh nëse bëhet �alë për karburante fosile 

ose materiale djegëse me origjinë të ndryshme (biomasë bimore, biogas, mbeturina 
komunale) paraqet një proces i ndërlikuar �ziko-kimik i bashkimit të komponentëve të 
djegshme me oksigjenin në ajër, me ç’rast energjia kimike e lidhur me masën e lëndës 
djegëse në mënyrë intensive konvertohet dhe transmetohet me mjedisin. Ky proces 
shoqërohet zakonisht nga paraqitja e �akës. Sasia e përgjithshme e energjisë për ngrohje 
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që mund të merret nga djegia e karburantit të caktuar varet nga disa faktorë: fuqia 
termike e lëndës djegëse, sasia e lëndës djegëse që merr pjesë në procesin e djegies dhe 
nga e�kasiteti i procesit të djegies.

Për të �lluar procesin e djegies është e nevojshme të plotësohen disa kushte. Para së 
gjithash, duhet të vendoset kontakt i drejtpërdrejtë i molekulave të komponentëve që 
digjen të lëndës djegëse me molekulat e materies oksidues (ajër, oksigjen), dhe nevojitet 
të sillet sasi e caktuar e energjisë, e nevojshme për shkëputje të lidhjeve atomike në 
molekulat �llestare që marrin pjesë në procesin. Nëse ekziston kontakt i lëndës djegëse 
me oksigjenin, procesi i djegies �llon në momentin kur do të arrihet temperatura e 
ndezjes së lëndës përkatëse djegëse. Kjo është temperatura në të cilën ngrohja që lirohet 
si rezultat i zhvillimit të procesit të djegies është më e lartë se nxehtësia e transmetuar në 
ambientin, në mënyrë që procesi i djegies bëhet i vetë-qëndrueshme dhe mund të rrjedh 
pandërprerë. 

Në tab. 3.1 janë dhënë temperaturat e ndezjes së lëndëve djegëse në ajrin gjatë presionit 
atmosferik. 

Tabela 3.2. Temperatura të ndezjes së lëndëve djegëse në ajër gjatë presionit 
atmosferik

Lëndë djegëse Temperaturë e 
ndezjes  °С

1. Lëndë djegëse të ngurta
- Dru dhe qymyr
- Linjit dhe turbë
- Qymyr kafe
- Qymyr guri
- Antracit
- Koks nga qymyri i gurit

200 – 300
180 – 300
300 – 375
350 – 400
500 – 550
500 – 550

2. Lëndë djegëse të lëngshme
- Benzinë
- Kerozinë
- Karburant dizel
- Mazutit
- Vaj për ngrohje

330 – 520
380
30 – 90
350 – 400
210 – 220

3. Lëndë djegëse në formë gazi
- Hidrogjen në përzierje me ajër
- СО në përzierje me ajër
- СО në përzierje me ajër
- Metan 
- Etan
- Propan
- Butan

530 – 590
610 – 660
654 – 790
540 – 594
525 – 588
490 – 570
290
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Fuqi ngrohëse [5]
Fuqia ngrohëse të lëndëve djegëse e përcakton sasia e ngrohtësisë e cila lirohet gjatë 

djegies së plotë të 1 [kg] lëndë djegëse e ngurtë ose e lëngshme, një njësi volum [m3] të 
lëndës djegëse në gjendje gazi.

Fuqi e poshtme ngrohëse (Hd) është sasi e nxehtësisë e cila lirohet gjatë djegies së plotë 
të 1kg lënde djegëse pa marrë parasysh gjendjen e tij agregate, me ç’rast uji në produktet 
gjendet në formë të avullit. Në praktikën teknike të djegies së lëndës djegëse, është  
rëndësishme е dhëna për fuqinë e poshtme termike të lëndës djegëse, sepse në procesin 
e djegies së lëndës djegëse produktet nga djegia shkojnë në oxhak me temperaturë prej 
rreth 180оС. Në këtë mënyrë, uji  me produktet e djegies shkojnë në gazrat e tymit në 
formë të avullit.

Në tabelën vijuese është dhënë fuqia mesatare e poshtme ngrohëse për lëndë të 
caktuara të djegies [10]

Lloj i lëndës djegëse Fuqia mesatare e poshtme e 
lëndëve djegëse kJ/kg

Dru i tharë 11720 до 13400
Turbë e tharë 10470 до 16750
Linjit 14240 до 18840
Qymyr i zi 18000 до 23030
Qymyr guri 25120 до 33500
Antracit koks 33500 до 35590
Qymyr druri 31400 до 33500
Koks nga qymyri i zi 24280 до 29310
Koks nga qymyri i gurit 29310 до 30150
Briketa nga qymyri i zi 21770 до 23030
Briketa nga qymyri i gurit 30560 до 31400
Na�ë 39780 до 46060
Petrolej околу 46060
Vaj motori околу 41870
Mazut околу 46060
Benzinë околу 45640
Etil alkohol околу 26800
Gaz natyror toke 3350 до 6280 kJ/Nm3
Gaz nga furrat e larta 2130 до 4190
Gaz gjeneratori 3350 до 7120
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Sisteme për transformim të energjisë [8]  

Ngrohje
Ngrohja e hapësirës ose ndërtesës me stufë, kaldajës ose burim tjetër të energjisë 

quhet ngrohje. Me ngrohje të objektit shpenzohen 80% nga shpenzimet e tërësishme të 
ndërlidhura me objektin.

Ngrohja qendrore shfrytëzohet në pjesën më të madhe të ndërtesave dhe përbëhet 
nga disa nën-sisteme:

 - Rezervuar për lëndë djegëse, shpërndarje me gypa dhe �akëdhënës ,;
 - Sistem për trajtim të ujit;
 - Sistem për ngrohje të ujit të ngrohët/avullit, shpërndarje me gypa dhe trupa 

ngrohës (kaldajë, gypa, radiatorë)

Çdo nën-sistem ka rol të rëndësishëm për menaxhim me ngrohjen. 

Përgatitje e ujit të ngrohtë sanitar (UNS)
Sistemi për përgatitje të ujit i cili përdoret për nevojat shtëpiake posaçërisht për 

gatimin e ushqimit, për higjienë dhe pastrim ose larje të rrobave në cilin do qo�ë lloj të 
ndërtesës emërtohet sistem për ujë të ngrohët sanitar. Ky sistem përbëhet nga:

 - Rezervuar (bojler për ujë të ngrohët), përfshirë edhe shkëmbyes i ngrohjes dhe 
nxehës elektrik;

 - Shpërndarje nëpër gypa
 - Pompë

Ventilim
Sjellja e ajrit të freskët në ambientin ose objektin quhet ventilim i të njëjtit.
Varësisht nga dedikimi i objektit dhe nga aktivitetet që zhvillohen në të ekzistojnë 

lloje të ndryshme të ventilimit të cilat trajtojnë sasi të ndryshme të ajrit të freskët.
Sistemet e ventilimit përbëhen nga:

 - Ventilatorë;
 - Kanale ventilimi
 - Ventilatorë spërkatës;
 - Sistem për rikuperim të energjisë mbetëse.

Ndarje e sistemeve të ngrohjes
Sistemet e ngrohjes ndahen sipas:

 - Vendosjes së burimeve të nxehtësisë (individual, qendror, nga largësia)
 - Sipas llojit të lëndëve djegëse (të ngurta, të lëngshme, në formë gazi, rrymë 

elektrike,  energji diellore)
 - Bartës i ngrohtësisë (ujë i ngrohët, ujë i nxehtë, avull, ajër)
 - Mënyrës së dorëzimit të ngrohtësisë (konveksion, rrezatim dhe kombinimi i 

tyre).
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Ngrohje individuale e ambienteve
Një nga mënyrat më të përhapura të ngrohjes paraqet e ashtuquajtura mënyrë lokale 

(individuale) të ngrohjes, me ç’rast trupi ngrohës është vendosur direkt në hapësirë që ka 
nevojë të ngrohet. Kjo mënyrë e ngrohjes ka avantazhe, por edhe një sërë disavantazhesh. 
Avantazhi i kësaj mënyrë të ngrohje është në përshtatjen e ngrohjes sipas nevojave të 
vërteta të ngrohjes, përkatësisht vetëm kur përdoret dhoma. Përveç këtij avantazhi 
nuk mund të harrohet edhe numri i madh i disavantazheve: të shërbyerit në mënyrë 
të posaçme, punë johigjienike (sidomos gjatë përdorimit të lëndëve djegëse të ngurta), 
komfort i ulët, ndërsa nga pikëpamja energjetike edhe koe�cient i ulët i veprimit të 
dobishëm, e të tjera. 

Aplikimi i mënyrës individuale të ngrohjes në zonat urbane, shikuar nga aspekti 
ekologjik është shumë më pak i favorshëm në raport me ngrohjen qendrore. Stufat 
individuale me lëndë djegëse të ngurta të karburantit janë ndotës të konsiderueshëm 
të ambientit, veçanërisht në qo�ë se janë të përqendruara në një zonë të vogël. Në botë 
madje edhe në vendin tonë më tepër aplikohen ato lokale në raport me sistemet qendrore 
të ngrohjes, ose 70% të familjeve në Maqedoni ngrohen me sisteme lokale, kryesisht me 
lëndë djegëse të ngurta.

Stufat individuale varësisht nga fuqia e nxehjes prodhohen në madhësitë vijuese: 3-4, 
4-5, 6-7, 7-8 (kW), ndërsa për fuqi më të mëdha se 8 (kW) rekomandohet që ajo të rritet 
në mënyrë të përshkallëzuar për 2 (kW).

Për ngrohje individuale të hapësirave me lëndë djegëse të forta shfrytëzohen:
 - Kaminë, të hapur dhe të mbyllur
 - Stufa me mure (të murosura)
 - Stufa të çelikta

lidhje për 
oxhak

oxhak

kapelë

grilë me  
enë hiri

sjellës ajri

Kaminat vijnë nga lloji më i vjetër i vatrës – 
vatra e hapur dhe paraqesin vatër pjesërisht e 
mbyllur shtëpie. Sot ende përdoret si trup për 
ngrohje në vendet me klimë të butë ose shërben 
si element dekorues në një enterier për krijimin e 
atmosferës së veçantë dhe ndjesisë së komoditetit. 
Mund të shërbejë edhe për plotësim eventual të 
hapësirave. Për fat të keq kamina paraqet mënyrë 
jo-ekonomike e ngrohjes, me shpërndarje të 
nxehtësisë dhe shpenzim të madh të lëndës djegëse. 
Krahas këtij disavantazhi te kaminat mund të 
paraqiten edhe një varg të disavantazheve të tjera: 
rrymim i dobët, djegie jo e mirë e lëndës djegëse, 
ndërsa më shpesh ballafaqohen me furnizim të 
dobët të ajrit të freskët në vendin e zjarrit. Koe�cienti i veprimit të dobishëm i kaminës 
është i vogël dhe sillet nga 20 - 30%.
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derë për 
lëndë 
djegëse

derë për 
hirin

Stufat (me mur) të murosura me djegie të lëndës djegëse 
në hapësirën e djegies prodhojnë shpejtë nxehtësi, një herë 
ose dy herë në ditë (në kohën prej 1/4 deri 1 Н), që është edhe 
karakteristika e tyre kryesore. Nxehtësia e �tuar në atë mënyrë 
të gazrave dalëse akumulohet në masën e madhe të stufës dhe 
ngadalë, gjatë tërë ditës, i dorëzohet ambientit. Kjo do të thotë 
se këto stufa mund të emërtohen soba termo-akumuluese. 
Ato zënë një hapësirë të madhe, por ndonjë herë aplikohen 
edhe për shkaqe estetike, ndërsa koe�cienti i efektit pozitiv (KEP) lëviz nga 80 - 85%.

Stufat nga hekuri të shkrirë hynë në grupin e stufave më bashkëkohore me lëndë 
djegëse të forta. Karakteristike për këto është përshtatja e sasisë së ajrit për djegie, lënda 
djegëse në stufën mund të digjet më ngadalë ose më shpejtë, në varësi të kapacitetit të 
nevojshëm të ngrohjes së stufës. Ata janë shumë të përshtatshme për ngrohje afatshkurtër 
dhe ngrohje afatgjate (punë të vazhdueshme). Në raport me stufat akumuluese, këto stufa 
kanë pak a�ësi për akumulimin e nxehtësisë për shkak të mureve relativisht të holla. 
Stufat nga hekuri i shkrirë janë prapëseprapë konkurruese në tregun, ndërsa arsyeja për 
këtë është pajisja e instaluar automatike që e përmirëson punën e stufës, dhe gjithashtu e 
parandalon mbinxehjen dhe shuarjen e �akës në furrën.

hapje për 
rrymim

zona kryesore 
e djegjes

shaktë për 
mbushje

klapa për 
ngulfatje

kycja në oxhak

grilla në formë 
të korpës

grilla

hi mbajtës
hi mbajtës

kapaku kapak i 
zbukuruar
mbushje me 
lëndë djegëse

zona  e 
djegjes

stufë me rymin të sipërm
stufë me rymin të poshtëm

koe�cient i nokimit të 
dobishëm
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Për ngrohje individuale me lëndë djegëse të tjera dhe energji elektrike:
 - S tuf a  ga z i
 - S tuf a  me l ë ndë  djegë s e të  l ë ngs hme
 - A pa ra te el ektrike pë r ngr ohje të  ha pë s irë s
 - P a ne l e që  rrez a tojnë .

Elemente të sistemeve individuale të ngrohjes janë:
 - R regul l a tor (në s e ë s htë  e a pl ikues hme)
 - O xha k

Sisteme për ngrohje qendrore
Ngrohja qendrore mund të jetë me shpërndarje të ujit të ngrohët, ujit të nxehtë, avullit 

apo ajrit. Ngrohje me shpërndarje të ujit të ngrohët – bartës i ngrohtësisë është uji i 
ngrohët me temperaturë maksimale deri 110 (°С) (zakonisht shtypje/kthim 90/70 (°С) te 
versionet më të vjetra të prodhimit, ose 80/60 (°С) në versionet më të reja dhe me 55/40 
në sistemet e temperaturave të ulëta). Uji ngrohet në kaldaja ose ngrohës (“këmbyes 
të ngrohjes”) dhe përmes sistemit të gypave dërgohet në trupat ngrohës, radiatorët, 
konvektorët ose ngjashëm. Pasi e ka dhënë ngrohtësinë, uji kthehet prapa që përsëri 
të ngrohet. Në sistemet për ngrohje që janë larg, uji i ngrohët ose avulli sillen deri në 
nënstacione ngrohëse të vendosura në ndërtesat. Atje përmes ngrohësit (këmbyesit të 
ngrohtësisë) ose sistem të hapur për përzierje të ujit, ngrohet uji për ngrohje të ndërtesës. 
Ngrohje me ajër – ngrohje e ajrit, bartës i ngrohtësisë është ajri i ngrohët i cili ngrohet 
në këmbyes të ngrohtësisë, gazra tymi (produkt i djegies)/ajër ose ujë i ngrohët/ajër dhe 
përmes kanaleve shpërndahen nëpër objektin.

Kaldajat janë pajisje për prodhimin e ujit të nxehtë (të ngrohët) ose të avullit me 
parametra të caktuara për qëllime të ngrohjes, teknologjike ose energjetike.

Në varësi të sistemit të bartjes së ngrohtësisë kaldajat mund të ndahet në:
 - Kaldaja me avull, të dedikuara për prodhim të avullit të ujit.
 - Kaldaja i bartësve të ujit të nxehtë (sistem i bartjes së ujit të ngrohët) kaldaja të 

dedikuara për prodhim të ujit të nxehtë.
 - Të kombinuara, të dedikuara për prodhim në të njëjtën kohë ose të alternuar të 

ujit të nxehtë ose të avullit.

Varësisht nga lënda djegëse që përdoret, kaldajat mund të ndahen në kaldaja me lëndë 
djegëse:

 - Të fortë
 - Të lëngshme
 - Gazi
 - Mbetëse (industriale, bujqësore, mbeturina qyteti e të tjera)
 - Të kombinuara (shembull me lëndë djegëse të fortë dhe të lëngshme).
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Kaldajat janë pajisje të cilat mund të ndahen edhe 
në raport me kapacitetin, presionin, konstruksionin, 
mënyrën e djegies, mënyrën e qarkullimit e tjera. 
Për nevoja më të vogla për energji për ngrohje (më 
shpesh prodhim i ujit të nxehtë për ngrohje) përdoret 
kaldajë-stufë e cila ka konstruksion më të thjeshtë dhe 
të vogël. Më shpesh në të përdoret lëndë djegëse e fortë. 
Konstruksioni i këtyre kaldajave është e thjeshtë me 
vend të djegies të gjerë dhe me ndarje gazi të vendosura 
në rrugën e gazrave dalëse për shfrytëzim më të madh të nxehtësisë. Fuqia nominale e 
këtyre kaldajave lëviz nga 1,5 - 3,5 (kW). Këto kaldaja kanë KFP (koe�cient të efektit 
�timprurës) maksimal deri 81%.

Kaldajat me lëndë djegëse të lëngshme kamë avantazh në krahasim me ato 
paraprake për shkak të konstruksionit të thjeshtë me mënyrë të thjeshtë dhe plotësisht të 
automatizuar të djegies, furnizim të thjeshtë me lëndën djegëse me mundësi të blerjes të 
sasisë të tërësishme për sezonin ngrohës, hapësirës së vogël për tu depozituar të lëndës 
djegëse (rezervuar për lëndën djegëse) e ngjashëm. Këto janë arsyet që sot është i madh 
numri i përdoruesve të kaldajave me lëndë djegëse të lëngshme. Këto kaldaja janë çmim 
relativisht më të ulët të prodhimit, zakonisht janë nga çeliku, dhe rregullisht janë me 
vende të djegies nën presion me pika të djegies për lëndë djegëse të lëngëta. 

Aplikimi i kaldajave me lëndë djegëse gazi është i mundur atje ku ekziston rrjet i 
përçimit të gazit. Këto kaldaja gazi më shpesh prodhohen me fuqi prej 5,8 - 29 (kW) 
ndërsa ato speciale deri 81 (kW). Shpesh herë në pjesën e brendshme të këtyre kaldajave 
ekzistojnë brirë gizë në pozitë horizontale me qëllim të shfrytëzimit të ngrohtësisë së 
gazrave dalëse.

Fotografi a 3.3. Kaldajë muri me lëndë djegëse gazi me bojler për ujë të ngrohët

Mund të bëhen edhe me pjesë të çeliktë si vend i ndezjes nën presion me pikë ndezëse 
gazi (me ventilator). 

Konstruksioni i tyre është me gypa vertikale çeliku përmes të cilave kalojnë gazrat 
dalëse për rritje të transmetimit të ngrohtësisë.

Rregullimi i temperaturës arrihet me aplikim të ventileve tre-brirëshe për rregullim. 
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Këmbyes termik dhe ventil 
termik

Ventil sigurues për nxjerrje 
të ajrit

 Stufa Bojler
Ventil tre-
brinjësh

Ventil tre-
brinjësh 
përzierës

Termostat 
dhome

Termostat

Fotografi a 3.4. Skemë parimore e lidhjes së kaldajës me akumulator ( bojler)  për ujë 
të ngrohët

Pajisje shumë shpesh dhe gjithnjë e më tepër të aplikuara për �ohje dhe shtim të 
ngrohjes (ngrohje) të ambienteve janë kondicionerët e dhomës dhe konvektorët e 
ventilimit. Aplikimi i tyre është më i madh për shkak të mundësisë që të kenë dy 
funksione - ngrohje dhe �ohje. Më shpesh prodhohen si sisteme të ndara (SPLIT). Te 
ato avulluesi është e vendosur në dhomë, ndërsa pjesa tjetër e makinës së �ohjes është e 
vendosur jashtë nga dhoma, të lidhura mes vete me tubacione për qarkullim të mediumit, 
me çka shmanget zhurma e pakëndshme e kompresorit. Kryesisht përdoren për �ohje 
të hapësirave në periudhën verore, por gjithashtu mund të përdoren për ngrohje deri në 
temperaturën e jashtme minimale prej -15,  ndërsa kohëve të fundit edhe deri -20 (°C). 
Me që punojnë si një pompë ngrohjeje, në konsumin e 1 (kW) të energjisë elektrike 
�tohen  mbi 3 (kW) energji ngrohëse.

avullues

kompresor
kondensator

Fotografi a 3.5. Skemë parimore e kondicionerit në realizim të ndarë ( SPL IT)
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Këto pajisje janë të furnizuara me rregullimin e plotë elektronik, programator, displej 
lirisht i dukshëm, termostat, ventil tre-brirësh etj, që lehtë mund të arrihet temperatura 
e kërkuar e dhomës. Ftohja dhe ngrohja arrihet me ri-qarkullimin e ajrit të brendshëm 
në hapësirën, përkatësisht nuk ekziston mundësi për sjellje të ajrit të ngrohët nga jashtë. 

Te kondicionerët në dritare makina �ohëse paraqet një tërësi kompakte. Parimi i 
punës nuk është identik me atë paraprak. Avantazhi i këtij lloji të kondicionerëve realizohet 
me ri-qarkullimin e ajrit përmes kondicionerit (e prezantuar në fotogra�në). Vendosen 
në dritare në konstruksion paraprakisht të përgatitur për mbajtje të kondicionerit ose 
të hapjes së përgatitur në murin. Zhurma te ky lloj është e më e madhe në raport me 
sistemet ndarëse. Përpunohen me të njëjtën fuqi si sistemet ndarëse.

avullues

ventilator
kondensator

kompresor

valvul

BRENDA

 JASHTA

Fotografi a 3.6. Skemë parimore e kondicionerit në realizim kompakt ( në dritare)

Mundësi për përdorim të lëndëve djegëse alternative në amvisëritë
Në tabelën vijuese janë dhënë mundësitë për zëvendësim e sistemeve ekzistuese për 

ngrohje dhe për të �tuar ujë të ngrohët sanitar (UNS) në banimin kolektiv dhe individual.
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Burim i ngrohtësisë për: Zëvendësim më:
Banim kolektiv banesor

Ngrohje

Ngrohje qyteti me 
shpërndarje të ujit të 

ngrohët

Pompë për ngrohëse (inverter split sistem)
Kaldajë me gaz

Pompë termike (ujë, tokë)

Kaldajë me korrent
Pompë termike
Kaldajë me gaz

Ujë i ngrohët 
sanitar

Ngrohës elektrik
Ngrohje mbetëse nga sistemi për ngrohje

Sisteme diellore kolektuese
Banim individual banesor

Ngrohje

Ngrohje qyteti me 
shpërndarje të ujit të 

ngrohët
- Kaldajë me biomasë (pelete, dru, briketa) 

në kombinim me kolektorë diellor për 
parangrohje të �uidit punues (ujë)

- kaldajë me gaz
- Pompa termike

Kaldajë me korrent

Kaldajë me EL vaj për 
amvisëri

Ujë i ngrohët 
sanitar

Ngrohës 
elektrik

Kolektorë diellor për ujë të 
ngrohët sanitar

Humbje termike në burimin e ngrohtësisë

 Stufa Energjia e mediumit 
punues (avulli, uji)

Energjia e lëndës 
djegëse

Humbja e ngrohjes për shkak 
të hedhjes së mbeturinave në 
mënyrë kontinuale

Humbja e ngrohjes ndaj 
mjedisit  2 - 4 %

Humbja e ngrohjes me 
gazrat dalëse  10 -18 %

Energjia e shfrytëzuar  
(shkalla e shfrytëzimit të 
stufës) 75 -80 %Energjia 

hyrëse 100 %
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Përllogaritje e konsumit të llojeve të ndryshme të energjisë

Konsum i energjisë elektrike

ku:
- C – shuma e tërësishme
- Q – fuqia e nevojshme termike (kW)
- t – kohëzgjatje e sezonit ngrohës (h)
- cEE – çmim i energjisë elektrike (den./kWh)

Konsum i vajit ekstra të lehtë për amvisëri

ku:
- GEL – sasia e nevojshme e vajit ekstra të lehtë për amvisëri (kg)
- Е – energji ngrohëse (kWh)
- ηК – KPD e kaldajës (dhe tërë sistemit për ngrohje)
- Hd – energji e poshtme ngrohëse e lëndës djegëse (kWh/kg)

Konsumi i peleteve

ku:
- GP – sasia e nevojshme e peletave (kg)
- Е – energji ngrohëse (kWh)
- ηК – KPD e kaldajës (dhe tërë sistemit për ngrohje)
- Hd – energji e poshtme ngrohëse e lëndës djegëse (kWh/kg)

Përllogaritje e energjisë së nevojshme ngrohëse (kWh)

Е = kapacitet i instaluar (fuqi) e sistemit (kW) x kohë e shfrytëzimit (h)

Shembull për përllogaritje për objekt (tabela [9] shërben për përllogaritje të çmimeve 
dhe është orientuese – nuk mund të merret si bazë për përllogaritje të vërtetë sepse ju 
nënshtrohet ndryshimeve të përditshme)
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Kosto e energjisë ngrohëse sipas llojit të energjensit – lloj i lëndës gjegjëse
N

.R
ad

h

ENERGJENS

Koe�cient i 
shfrytëzimit të 

pajisjes

Shitje me pakicë 
pa TVSh

Çmim 
për objekt 

privat

Çmim 
për objekt 

afarist

η (DEN/...) (DEN/
kWh)

(DEN/
kWh)

1
RRYMË ELEKTRIKE (12h ditore 
/ 4 h tarifë e natës + fuqishmëri e 
angazhuar)

k = 1.00 Priv. 1.90/3.80 
Afariste 5.70 5.20 8.95

2 NAFTË (për amvisëri) k = 0.90 55 DEN/l 6.39 6.50

3 MAZUT k = 0.90 47.9 DEN/kg 4.82 5.63

4 GAZ NATYROR k = 0.95 30.9 DEN/
dm3(l) 3.20 4.12

5 BUTA-PROPAN k = 0.95 47.5 DEN/
dm3(l) 3.87 4.48

6 QYMYR (1500 kcal/t) k = 0.80 5900 DEN/t 4.09 4.09

7 POMPË NGROHËSE k = 2.00 2.60 4.47

8 DRU PË NGROHJE k = 0.85 3540 DEN/m3 0.64 0.64

9 FARA FRUTASH k = 0.90 3100 DEN/t 0.69 0.69

10 PELETA DRURI k = 0.90 12400 DEN/t 2.75 2.75

11 BIOMASË (PELET) k = 0.90 6200 DEN/t 1.37 1.37

12 BIOMASË (ÇIPS) k = 0.90 4650 DEN/t 1.00 1.00

13 TOPLIFIKIM (sipas 
kalorimetrit+fuqi e angazhuar) k = 1.00 4.80 9.60
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Emetime të dëmshme gjatë transformimeve energjetike: 
Djegie e lëndëve djegëse fosile

CO2

Karbon dyoksid paraqet gaz jo-helmues i cili lokalisht, në koncentrime normale 
atmosferike, nuk është i rrezikshëm për botën e gjallesave. Konsiderohet për një nga gazrat 
kryesore që ndikojnë mbi ndryshimet klimatike.

SO2
Gaz me ndikesë të dëmshme lokale dhe rajonale mbi ambientin jetësor. Emetimi varet nga 
përmbajtja e sulfurit në lëndën djegëse, si dhe nga lloji i pajisjes.

NOx

Oksidet azotike (kryesisht NO2 dhe NO) formohen gjatë djegies pa marrë parasysh të 
pranisë së azotit (N) në lëndën djegëse. Emetimi i NOx varet nga lloji (cilësia) e sistemit 
të djegies.

N2O Azot suboksid (ose diazot oksid) është një nga gazrat serë të klasi�kuara.

CH4 Metan, një nga gazrat serë të klasi�kuara.

CO Karbon monoksid është gaz tejet i dëmshëm (helmues), i cili buron nga djegia jo e plotë e 
lëndëve djegëse.

TM
Metale të rënda: plumb (Pb), zhivë (Hg), kadmium (Cd), krom (Cr), nikël (Ni), zing (Zn), 
bakër (Cu), arsen (As), selen (Se), vanadium (Vn), berilium (Be) dhe kallaj (Sn). Disa nga 
metalet e rënda paraqiten gjatë djegies së lëndëve djegëse fosile në objekte industriale dhe 
energjetike.

POP Ndotës të qëndrueshëm organik – emetimet vijnë nga procese të ndryshme, përfshirë edhe 
djegien e lëndëve djegëse fosile. Më të hulumtuarit janë dioksinët dhe tiofenet.

VOC ose NMVOC – bashkime jo-metanike të avullueshme.

TSP
Grimca të tërësishme të suspenduara – të gjitha grimcat me perimetër më të vogël se 15 
µm. Formohen gjatë djegies së lëndëve djegëse të lëngshme dhe të forta dhe gjatë proceseve 
të tjera. Ato absorbojnë dhe shpërndajnë materie të tjera të rrezikshme (metale të rënda, 
S e tj.).

PAH
Karbon dyoksidet policiklike aromatike, që lëshohen gjatë djegies së dizel karburanteve, 
qymyret, gjatë ngrohjes me dru, gjatë prodhimit të koksit, gjatë zjarreve dhe djegies në të 
hapur (djegie të mbeturinave, zjarre pylli, djegie të lokacioneve për nga revoltës e kështu 
me radhe)

Shfaqje e konceptit të zvogëlimit të emetimit me kursim të energjisë 
Zvogëlim i 
emetimit

kursim i energjisë 
termike 1 kWh

x kWh kërkesë
Energji hyrëse

Lëndë 
djegëse

E�kasitet i  
kaldajës = 0,75

1 kWh

(1-0,2) x 0,75
Futje e 

zvogëluar i energjisë

Futje e zvogëluar i energjisë

Vlerë e lëndës djegëse në kalori

Futje e zvogëlu-
ar e lëndës 

djegëse

Futje e zvogëlu-
ar e lëndës 

djegëse

Futje e 
zvogëluar i 
energjisë

Emetim 
speci�k

Humbje në rrjetin 
15 - 20 %

Përllogaritje të emetimit të CO2 gjatë emetimit të tërthortë:
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ku:
– emetim i CO2 (kg/bë vjet)
 – energji vjetore primare (kWh/në vjet)
K – faktor speci�k i emetimit të CO2 (kg/kWh)

Energjia primare për funksionim të objektit të dhënë, përcaktohet në atë mënyrë 
që energjia e sjellë e nevojshme për funksionim normal të sistemit në ndërtesën do të 
shumëzohet me faktorin e transformimit të energjisë primare . Faktorët  dhe K për më 
tepër lloje të burimeve janë dhënë në tabelën vijuese.

Faktorë të energjisë  
primare (f)

CO2 koe�cient të 
prodhimtarisë (K)

E pa-rinovueshme Gjithsej (kg/MWh)
Na�ë për amvisëri 1,35 1,35 330
Gaz 1,36 1,36 277
Qymyr guri 1,19 1,19 394
Linjit 1,40 1,40 433
Koks 1,53 1,53 467
Ashkla druri 0,06 1,06 4
Dru 0,09 1,09 14
Dru ahu 0,07 1,07 13
Pishë 0,10 1,10 20
Energji elektrike nga hidrocentrali 0,50 1,50 7
Energji elektrike nga termocentrali 4,05 4,05 1340
Energji elektrike nga centrali bërthamor 2,80 2,80 16

Sipas rregullores për kontroll energjetik (Gazeta zyrtare, nr. 94, fq. 168, Korrik i vitit 
2013) janë de�nuar faktorët konversionues për përcaktim të emetimit të dyoksidit të 
karbonit në raport me llojin e lëndës djegëse, dhe të njëjtat janë dhënë në tabelën vijuese.

ENERGENS
Faktor i emetimi

(tCO2/TJ) (tCO2/MWh)
Vaj ekstra i lehtë për ngrohje 74,1 0,267
Gaz natyror 56,1 0,202
Mazut 77,4 0,279
Dru për ngrohje 0 0
Linjit (qymyr kafe) 101,2 0,364
Benzina motorike 69,3 0,249
Dizel karburante 74,1 0,267
TNG (propan - butan) 63,1 0,227
Energji elektrike 254,1 0,915
Energji ngrohëse (nxehje qendrore) / 0,259
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Bilans termik i objekteve 

Për�time 
të jashtme 
termike

Për�time të 
brendshme 
termike

Термотехнички систем

En
er

gj
i p

ri
m

ar

En
er

gj
i �

na
le

Ndërtesë ose 
zonë (Hapësirë e 

ngrohur)

Humbje të 
transmisionit

Humbje e 
ventilimit

Humbje 
termike

Humbje 
termike

Dorëzim i 
ngrohjes Shpërn-

darje
Rezervuar i 
nxehtësisë

Trans-
formim i 
energjisë

Humbje 
termike

Humbje 
termike

Energji termike e nevo-
jshme për ngrohje

 

Zona termike të objektit
KONSUMI I PËRGJITHSHËM I 

ENERGJISË DHE KLASA ENERGJETIKE 
E NDËRTESËS 

SHUMË E NIVELIT TË NDËRTESËS

Energji e nevojshme e nxitjes 
së HVAC sistemet 

(Sistem 1)
Humbje termike të 

sistemeve teknike që 
mund të shfrytëzohen 

në zonën

Nxehtësi e 
ngrohjes 
(�ohjes) 

Zona 1 Zona 2 Zona 3

Ngrohtësi 
e këmbyer, 

burime 
(pon.)

Ngrohtësi 
e këmbyer, 

burime 
(pon.)

Ngrohtësi 
e këmbyer, 

burime 
(pon.)

Nxehtësi e 
ngrohjes 
(�ohjes) 

Nxehtësi e 
ngrohjes 
(�ohjes) 

Humbje energje-
tike dhe energjia 
e nevojshme për 
HVAC sistemin

Humbje termike të 
sistemeve teknike që 

mund të shfrytëzohen 
në zonën

Shumë e nivelit të sistemeve tekinke

Ndarja e ndërtesave në zona

Të dhëna nisëse (karakteristika termo-�zike 
të ndërtesës, lloje të sistemeve termo-teknike, 
parametra meteorologjike)

Karakteristika të sistemit të ngrohjes, përgatitje 
të STV, �ohje, ventilim dhe rregullim

Sistem 1 Sistem 2

Përcaktimi i ku�jve të ndërtesave

Energji e nevojshme 
�nale për lëvizje të 

HVAC sistemeve 
(Sistem 2)

Kulm

Mure fasade Mure fasade

Dritare dhe dyer Dritare dhe dyer

Bodrum i pa ngrohur

Hapësirë që ngrohetHapësirë që ngrohet

Tavan i pa ngrohur Tavan i pa ngrohur

Bodrum i pa ngrohur

Mure bodrumi Mure bodrumi

Mbështjellëse 
termike

Kulm
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Trupa ngrohëse
Trupat ngrohëse janë të dedikuara për dorëzim të ngrohtësisë së ngrohët – mbajtësit, 

të ajrit në hapësirën që ngrohen. Në esencë, trupat ngrohëse janë këmbyes të ngrohtësisë, 
në të cilat energjia e ngrohët i dorëzohet ajrit.

Varësisht nga mënyra e lëvizjes së ajrit, trupat ngrohëse ndahen në:
 - - trupa ngrohëse me rrymim natyror të ajrit, dhe
 - - trupa ngrohëse me rrymim të detyruar të ajrit.

Në trupat ngrohëse me rrymim natyror, ajri rreth trupit ngrohës lëviz falë dallimit në 
dendësinë në mes të ajrit të ngrohtë dhe të �ohtë. Në këtë grup trupa ngrohëse përkasin: 
tub në formë gjarpri, regjistri i gypave radiatorët dhe konvektorët. Te trupat ngrohëse 
me rrymim të  detyruar, ajri përreth trupit ngrohës lëviz në mënyrë të detyrueshme me 
ndihmë të ventilatorit. Në këtë grup të trupave ngrohëse hyjnë kaloriferët.

Trupa ngrohëse me rrymim natyror të ajrit

Tubacion gjarpër dhe regjistër tubacione
Tubacioni në formë gjarpri është trup ngrohës më i mirë dhe quhet edhe radiator 

tubacione. Është përpunuar nga tubi, me diametër të caktuar, të shtrembëruar në formë 
gjarpri. Nëpërmjet tubit rrymon bartësi i nxehtësisë, ndërsa rreth tij ajër. Aplikohet në 
vende ku këto disavantazhe mund të shpër�llen (oranzheri, banja, WC e kështu me 
radhë).

Fotografi a 3.7. Tubacion gjarpër Fotografi a 3.8. Regjistër tubacione 

Regjistër tubacioni përbëhet nga më tepër tuba të drejta, të bashkuara me saldim në 
të dy fundet me tuba me diametër më të madh, të cilat kanë rol të enëve të grumbullimit. 
Fluidi i nxehtë sillet në enën sjellëse (të ngrohtë), kalon përmes gjysmës së tubacioneve 
të drejta drejt enën grumbulluese në anën e kundërt, prej ku përmes gjysmës së dytë të 
tubacioneve të drejta kthehet drejt enës grumbulluese (të �ohët). Për të mos ndodhur 
përzierje e �uidit të ngrohët dhe të �ohët, si dhe për shkak të dilatacioneve të lira 
ngrohëse, enët sjellëse dhe larguese janë të ndara mes vete.
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Radiatorë

Fotografi a 3.9. Radiator

Radiatorët janë lloj më i aplikuar i trupave ngrohëse me rrymim natyror të ajrit. Sipas 
konstruksionit në parim dallohen dy lloje të radiatorëve e këto janë: të rrafshëta (në formë 
pllakash) dhe radiatorë të përbërë nga elementë radiatorësh. Elementët e radiatorëve 
punohen me lartësi të ndryshme В, me një ose nga më tepër (shkrirje e përhimët, çeliku) 
kavitete vertikale – shtylla, nëpër të cilat rrymon bartësi i nxehtësisë.

Vendi dhe mënyra e vendosjes së trupave të ngrohjes në dhomë ka ndikim të madh 
në ngrohjen dhe mënyrën e qarkullimit të ajrit në ambientin. Ngrohje më të mirë e ajrit 
arrihet kur radiatori është vendosur nën dritaren. Në atë mënyrë ajri i jashtëm (i �ohtë), i 
cili hyn nëpër të çarat  të dritares, ngrohet dhe si më i lehtë ngjitet drejtë tavanit, ku �ohet 
dhe si më i rëndë zbret në dysheme dhe sërish shkon drejt radiatorit. Nëse radiatori 
vendoset në murin e kundërt të murit në të cilin është vendosur dritarja, rrymimi i ajrit 
do të jetë në drejtim të kundërt.

Konvektorë

Konvektorët janë trupa ngrohës me qarkullim natyror të ajrit, të punuara nga gypa 
në të cilat, në distancë përkatëse, janë vendosur brirë. Bartësi i ngrohtësisë (ujë ose 
avull) qarkullon nëpër tubat, ndërsa dorëzimi i ngrohtësisë në ajër bëhet me konveksion 
(rrezatimi është papër�llshëm), sipas së cilës edhe e kanë marrë edhe emrin. Për 
orientim të mirë dhe intensi�kim të ajrit, konvektorët vendosen me ndarëse mbrojtëse, 
e ashtuquajtur maskë.
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Fotografi a 3.10. Konvektor

Ngrohtësia që e rrezaton konvektori varen nga sipërfaqja ngrohëse (numri dhe 
gjatësia e tubave dhe sipërfaqja e brirëve), lloji i sjellësit të nxehtësisë (ujë ose avull), 
përkatësisht dallimi i temperaturës midis sjellësit të nxehtësisë dhe ajrit e kështu me 
radhë. Konvektorët si trupa ngrohës, aplikohen edhe te sistemet për nxehje me ujë edhe 
te sistemet për ngrohje me avull. 

Trupa ngrohës me qarkullim të detyrueshëm të ajrit
Nxehtësia që dorëzohet përmes konveksionit të një trup ngrohës varet nga sipërfaqja 

e trupit ngrohës, dallimi i temperaturave midis bartësit të nxehtësisë dhe pranuesit të 
nxehtësisë (ajrit) dhe koe�cienti i kalimit të nxehtësisë.

Nëse është e nevojshme të rritet ngrohja që dorëzohet nga trupi ngrohës me 
konveksion, me diferenca të pandryshuara të temperaturës ndërmjet transportuesit të 
ngrohjes dhe e ajrit në ambientin, është e nevojshme të rritet sipërfaqja e këmbimit të 
ngrohtësisë, ose koe�cientit të kalimit të ngrohtësisë. Për shkak se te rrjedha e natyrshme 
nuk mund të rritet koe�cientin e lëvizjes së ngrohtësisë (shpejtësia e ajrit varet nga 
diferenca e temperaturës), atëherë ju duhet të rritet sipërfaqja e këmbimit të ngrohtësisë, 
përkatësisht e trupit ngrohës.

Një nga mënyrat e mundshme që përmasat e trupit ngrohës të mbeten të 
pandryshuara, ndërsa ngrohja që dorëzohet me konveksion të rritet, është që të rritet 
koe�cienti i dorëzimit të ngrohjes, gjë e cila  arrihet me rritje të shpejtësisë së lëvizjes 
së ajrit. Shpejtësia e rrjedhjes së e ajrit në trupin ngrohës mund të rritet me ndihmë 
të ventilatorëve centrifugal ose aksial. Trupat e tillë ngrohës quhen trupa ngrohës me 
qarkullim të detyrueshëm të ajrit.
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Kaloriferë

Fotografi a 3.11. Paraqitje skematike e kaloriferit
1-trup ngrohës me brinorë; 2-ventilator; 3-trupi i kaloriferit; 4-elektromotor; 5-gradela; 6-bartës të 
elektromotorit dhe ventilatorit; 7-sjellje e bartësit të ngrohtësisë; 8-shperrje të bartësit të ngrohtësisë; 
9-tubacione; 10-brirë

Kaloriferi përbëhet nga trup ngrohës me tuba në formë brirësh- këmbyes i ngrohtësisë 
1, ventilator për nisje të lëvizjes së ajrit 2, kuti mekanike - trup 3, elektromotor 4, gradela 
5 për orientim të ajrit në dalje të trupit të kaloriferit, bartës të elektromotorit 4 dhe bartës 
për vendosjen e tij.

Ajri që ngrohet në kaloriferin mund të merret nga jashtë, nga ambienti në të cilin është 
i vendosur ose nga të dy vendet, nga e cila do të varet edhe temperatura e ajrit në dalje 
të kaloriferit. Vendi i vendosjes së kaloriferit varet nga lloji dhe dedikimi i ambientit, ajri 
që ngrohet (i jashtëm, i brendshëm ose përzierja e tyre), orientimi i lëvizjes së ajrit të 
ngrohët e tjetër. Orientimi i ajrit të ngrohur bëhet me ndihmë të gradelës për rregullimin 
e ajrit. 

Kaloriferët më shpesh vendosen në mur, por mund të vendosen edhe në tavan, në 
formë të trupa ngrohës të varur. Nëse ajri që duhet të ngrohet duhet edhe të pastrohet, 
në hyrje të kaloriferit vendoset edhe �ltër për ajër.

Rrjete të tubacioneve
Rrjetet e tubacioneve janë pjesë e sistemeve për ngrohje qendrore dhe shërbejnë për 

bartje të bartësit të ngrohjes (ujë ose avull) nga burimi i ngrohtësisë (kaldajë, këmbyes 
i ngrohjes) deri te trupat ngrohës. Elementet themelor të rrjeteve të tubacionit janë 
tubacionet, të cilat mund të jenë me diametra të ndryshëm. Përveç tyre, në rrjetet e 
tubacioneve hyjnë edhe elemente për bashkimin e tubacioneve, organet për mbyllje dhe 
rregullim të qarkullimit të bartësit të ngrohjes e tjera.

Ndarje e rrjeteve të tubacioneve
Tubacionet te sistemet për ngrohje qendrore, të cilat kanë për detyrë ta sjellin bartësin 

e ngrohtësisë deri te trupi ngrohës, quhen shpërndarëse, ndërsa ato që e kthejnë prapa, 
quhen kthyese. Te sistemet për ngrohje qendrore me ujë temperaturat e ujit në tubacionet 
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shpërndarëse dhe kthyese dallon, për shkak të kthyerjes së tyre në trupit ngrohës. Rrjetet 
e tubacioneve sipas orientimit ndahen në horizontale dhe vertikale. Sipas vendit të 
vendosjes rrjetet horizontale të tubacioneve veç kësaj ndahen në rrjete të tubacioneve 
me shpërndarje të sipërme dhe të poshtme.

Sisteme për shpërndarje të energjisë ngrohëse, ujit, avullit dhe ajrit 

Pjesë e pandashme e çdo objekti janë sistemet shpërndarëse. Përmes tyre sigurohet 
transmetimi i energjisë nga vendi ku “prodhohet” deri te konsumatorët përfundimtar. 
Edhe energjia elektrike shpërndahet përmes linjave të veçanta, por nuk është lëndë e 
shqyrtimit e këtij rasti. Me interes janë sistemet shpërndarëse për lëngje – tubacionet 
larguese dhe sistemet shpërndarëse për gazra – tubacionet/kanalet ajrore.

Ndarja kryesore e sistemeve të shpërndarjes varet nga dedikimi i �uidit që 
transportohet:

 - S hpë rnda rje e ujit të  f tohtë .
 - S hpë rnda rje e ujit të  nxe htë  në pë r ndë rtes ë .
 - S hpë rnda rje e ujit të  nxe htë  - ngr ohtore.
 - S hpë rnda rje e a vul l it.
 - S hpë rnda rje e konde nz a tit.
 - Shpërndarje e ajrit – sisteme për ventilim.

Tubacionet shfrytëzohen për transport të gazit, avullit dhe lëngjeve. Ku�zime dhe 
kërkesa të veçanta vendosen për sistemet e tubacioneve gjatë konstruktimit, e posaçërisht 
gjatë instalimit të tyre dhe gjatë lidhjes me pajisjet. Çdo sistem tubacionesh përbëhet 
nga tuba me gjatësi të caktuar, lidhje të tubave, ventile – elemente për mbyllje, elemente 
bartëse dhe mbështetëse dhe eventualisht izolim termik.

Te sistemet e tubacioneve përdoren ventile për mbyllje, ventile lloz (shiber ventile),  
kapakë (ventile në formë �uture) dhe çezma (ventile për nxjerrje të ajrit. Rezistencat 
hidraulike të elementeve për mbyllje ndikojnë në rritje të konsumit të energjisë së 
pompës në sistemin, kështu që është me rëndësi të aplikohen në mënyrë racionale dhe të 
përdoren ato që janë me rezistencë më të vogël.

Ventil të sigurisë
Ventilet të sigurisë në versione të ndryshme e lëshojnë presionin më të lartë që 

mund të krijohet në kaldaja, tanke dhe tubacionet. Në atë mënyrë e pengojnë rritjen e 
pa kontrolluar të presionit në enën e cila kontrollohet. Në rast të kundërt, me rritjen e 
presionit mbi ku�jtë e fortësisë të materialit, mund të shkojë në prishje të strukturës së 
tij dhe paraqitje të avarisë. Dëmet materiale janë të mëdha, por posaçërisht e rrezikshme 
për jetën e personelit  i cili punon rreth pajisjes. Mund të jenë me sustë ose me peshë.
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Ventil të pakthyeshëm
Ventili i pakthyeshëm e pengon qarkullimin kthyes të drejtimit të kontrolluar të 

qarkullimit të �uidit, në vend që ta mbyll. Gjithmonë vendosen prapa pompave, për ta 
penguar çfarë do qo�ë paraqitje të qarkullimit kthyes të �uidit përmes pompave. Me 
pjesë mbyllëse më shpesh është pllakë ose top.

Ventile për lirimin e ajrit
Në instalimin që është i mbushur me materie të lëngshme, ajri mund të shkaktojë 

shumë probleme, sepse ndërprerja e qarkullimit të ujit nëpër pjesët e sistemin e ngrohjes, 
shkakton që një pjesë e instalimit të mos ngrohet, ndërsa pjesa tjetër është e pa balancuar. 
Kjo shpesh shfaqet në rast të shpërndarjes së poshtme të instalimit të ngrohjes, kur nuk 
mund të bëhet lirim qendror i ajrit, por ajri lirohet në çdo vertikale ose në radiator veç-
e-veç. Nevojiten të vendosen enë për lirim të ajrit në pjesët më të larta të instalimit, 
me ventile të instaluara manuale ose automatike për lirimin e ajrit, ndërsa në radiatorët 
ventile manuale për lirimin e ajrit.

Sisteme për aklimatizim dhe ventilim
Aklimatizim si term shënon një proces që përfshin përgatitje, shpërndarje dhe 

futje brenda të ajrit në ambientin e klimatizuar. Me aklimatizimin (kondicionimin) 
rregullohet dhe ruhen,  brenda ku�jve të dhënë, parametrat vijues: temperatura e 
ajrit, lagështia relative, shpejtësia e rrjedhës së ajrit, pastërtia e ajrit, niveli i zhurmës 
dhe niveli i presionit në hapësirën, dhe e tërë për arritje të ambientit të këndshëm dhe 
të shëndetshëm për personat që qëndrojnë në hapësirën, ose për të arritur kushtet e 
nevojshme për prodhimtari industriale.

Në çdo ambient ka një zonë ku përdoruesit e kalojnë pjesën më të madhe të kohës 
dhe ajo quhet zonë e qëndrimit, si dhe pjesë në të cilën hyjnë relativisht rrallë dhe në të 
cilën për këtë arsye nuk ka nevojë për ruajtje të parametrave të theksuara paraprakisht 
brenda ku�jve të caktuara. Në literaturën ka referenca për atë se çka konsiderohet zonë 
e qëndrimit, por nga kjo mund të ketë edhe shmangie në varësi të llojit dhe dedikimit 
të ambientit. Rregullimi i procesit të përgatitje të ajrit bëhet automatikisht, duke 
me përshtatje të ndikesave të ndryshueshme të mjedisit të jashtëm dhe ngarkesat e 
brendshme të ngrohjes.
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1,0 m nga muret me: 
- dritare 
- dyer 
- radiatorë

0,5 m nga muret
0,5 m mbi dyshemenë

1,3 m mbi dysh-
emenë

1,8 m mbi dyshem-
enë (qëndrim në 
këmbë)

Sistemi për ngrohje, ventilim dhe aklimatizim (NV dhe К ose HVAC-Heating-
Ventilation-Air-Conditioning) shfrytëzohet kur transmetimi i ngrohtësisë dhe 
substancave midis hapësirës së brendshme dhe ambientit të jashtëm nuk mund të 
rregullohet në mënyrë pasive, përkatësisht kur nuk mund të arrihet ndjesia e dëshiruar e 
komoditetit në hapësirën përmes rrugës natyrore, mandej kur ekzistojnë shumë kërkesa 
të ashpra për cilësinë e ajrit në ambientin (salla operacioni, laboratorë, prodhimi i 
elektronikës e të tjera) si dhe kur ventilimi natyror ose nuk është i mundshëm ose është 
me mundësi të ku�zuara (zhurma nga komunikacioni, ambiente të mëdha dhe të larta, 
dallime të mëdha të presioneve për shkak të rrymimit të ajrit).

NV dhe К sistemi ka katër funksione themelore:
 - Sigurim i energjisë së nevojshme për ngrohje dhe �ohje të ambientit,
 - Përgatitje e ajrit: ngrohje, �ohje, sjellje e lagështisë, tharje, pastrim dhe ulje të 

zhurmës,
 - Shpërndarje e ajrit të kondicionuar në hapësirën e klimatizuar (me pjesëmarrje 

të mja�ueshme të ajrit të jashtë),
 - Rregullim dhe mirëmbajtje të parametrave në hapësirën e brendshme në kuadër 

të ku�jve të dhënë.

Ndikimi e temperaturës në sipërfaqe të komoditetit rritet gjatë izolimit të dobët të 
ambientit dhe varet nga pozita e pajisjes së sistemit për NV dhe К dhe nga vend-pozita 
e personit në ambientin. Për shembull, në qo�ë se trupi ngrohës është e vendosur afër 
murit të brendshëm (ndarës), ndërsa personi është gjendet afër murit të jashtëm apo 
dritares, ai do të transmetojë një sasi të shtuar të nxehtësisë drejt sipërfaqes së jashtme, 
gjë e cila krijon një ndjenjë jo të këndshme (i ashtuquajturi “efekt i rrezatimit të �ohtë”).

Hulumtimet tregojnë se ndjesia e sikletit paraqitet gjatë humbjeve termike të trupit 
prej 40 (W/m2), që për person që nuk lëviz dhe ajër të palëvizshëm i përgjigjet dallimit 
të temperaturës midis sipërfaqeve prej rreth 5 (°C). Ngrohtësia e këmbyer midis trupave 
(shputës së këmbës) dhe dyshemesë, ndikon në mënyrë të konsiderueshme në ndjesinë 
për komoditetin ngrohës, posaçërisht nëse personi nuk ka veshur asgjë në këmbët.

Ku�ri i poshtëm i temperaturës së sipërfaqes të dyshemesë është rreth 17 (°С). Nga 
kjo që është e theksuar mund të konkludohet se komoditeti ngrohës ndikon në mënyrë 
të konsiderueshme raporti midis temperaturës së ajrit në ambientin dhe temperatura 

Zonë e qëndrimit
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mesatare të të gjitha sipërfaqeve të brendshme në ambientin. Dallimi i tyre nuk duhet të 
jetë më i madh se 3 (°С).

Ventilim
Ventilimi paraqet futje e qëllimshme e sasisë së caktuar të ajrit nga hapësirat e jashtme 

në hapësirën e ambientit përmes hapjet e projektuara. Në pajtim me këtë, instalimi i 
sistemit të ventilimit paraqet intencë për shpërndarje të ajrit në brendësinë e objektit. 
Ajri i futur brenda shfrytëzohet për arritjen e vlerave të pranueshme të cilësisë së ajrit të 
brendshëm në objektin dhe kriter për komoditeti termik. 

Sasia, përkatësisht qarkullimi i ajrit të sjellë varet nga nevojat të cilat vendosen për 
sistemin për ventilim, nga të cilat themelore janë:

• S jel l ja  e a jrit të  ja s htë m (oks igjen)  në  a mbi ent in e br ends hë m pë r f rymë ma rrje të  
nj erë z ve  (dhe/ os e ka f s hë ve );

• Kontroll i koncentrimit të ndotësve të ajrit në hapësirën;
• M ë nj a ni m të  ndot ë s ve  nga  a mbi ent i (ga ra z he në nt okë s ore, tune l e, l a bor a torë , 

punë tori);
• M ë nj a ni m i ngr ohtë s is ë  dhe të  l a gë s htis ë  nga  a mbi ent i (pi s hina  të  mbyl l ura , 

kuz hina );
• R ua jtje e gjendj es  kons ta nt e termodina mike të  a jrit në  z ona t e që ndr imit;
• V endos je e s hpë rnda rjes  s ë  dë s hirua r të  a jrit në  a mbi ent in.

Ndarje e sistemeve për ventilim
Sistemet për ventilim sipas mënyrës së rrymimit të ajrit ndahen në:

 - V ent il im na tyror
 - V ent il im i detyrues hë m (meka ni k)

Ventilim natyror
Rrymimi i ajrit te ventilimi natyror është iniciuar në mënyrë natyrore dhe/ose, me 

dallime të �tuara në mënyrë arti�ciale të presionit midis hapësirës së jashtme dhe të 
brendshme, por pa përdorim të ventilatorit. 

Forcat që janë shkak për ventilimin natyror janë:
• energjia e erës
• efekti i oxhakut,

me ç’rast fuqitë e përmendura mund të veprojnë ndaras ose bashkërisht.

Avantazhet e kësaj mënyre të ventilimit janë:
• shpenzime të vogla investuese
• mirëmbajtje e thjeshtë
• energji e lirë shtytëse
• shpejtësi të  vogla të bymimit të ajrit
• nivel i ulët i zhurmës
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Disavantazhet janë:
 - e�kasitet i dobët
 - mundësi e vogël e menaxhimit
 -  varësi nga kushtet klimatike

Te shumë objekte dritaret janë baza e ventilimit natyror dhe mundësojnë ventilim të 
shpejtë të ambientit.

Ventilim i detyrueshëm
Ventilimi i detyrueshëm realizohen me ndihmë të ventilatorëve. Avantazhet e kësaj 

mënyre të ventilimit në krahasim me ventilimin natyror janë:
 - pavarësi nga kushtet kohore;
 - mundësi e mirë për rregullim të shpërndarjes së ajrit;
 - thjeshtësim i procesit të projektimit të sistemeve;
 - zgjedhje e madhe e pajisjes së ndryshme;

Disavantazhet janë:
 - shpenzime të shtuara investuese;
 - shpenzimi shtuar i energjisë;
 - qarkullim i shtuar i ajrit;
 - zhurmë.

Krahasim i sistemeve termoteknike në objektet  

Sistem me kondicionerë (inverter split sisteme)
Ky sistem përbëhet nga kondicionerë split sistem të cilët janë të pajisur me automatikë 

të plotë dhe kontroll nga largësia. Çdo pajisje është e pavarur dhe përbëhet nga njësi e 
brendshme dhe një të jashtme. Njësia e brendshme është e pajisur me �ltër, ventilator 
me më shumë shpejtësi dhe automatikë për regjime të ndryshme të punës. Si variante 
rezerve parashihen ngrohës elektrike në formë paneli.

ngrohje me split sisteme me pompë ngrohëse

kompresor

lëngu 
avullon në 
gaz

gazi 
kondensohet 
në lëng

ventil i 
ekpanzionit

ventilator
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Avantazhe:
 - investim shumë i ulët �llestar
 - kontroll tërësisht i automatizuar nga larg me rregullim dhe tajmer për çdo njësi 

veç-e-veç.
 - mundësi për lëshimin në përdorim vetëm të një pjese të sistemit (vetëm të një 

ose disa njësi)
 - sistem energjetik e�çient COP 3

Disavantazhe:
 - joe�kas për nga ana energjetike për temperatura nën -5 (°C) 
 - paraqitje e zhurmës nga njësia e brendshme 30-40 (dB)
 - pamundësi të ndryshimeve të sistemit
 - afat relativisht i shkurtër i kohëzgjatjes (7-10 vjet)

Sistem me shpërndarje ajrore të energjisë �ohëse dhe ngrohëse.
Ky sistem është gjerësisht i përhapur në SHBA dhe përbëhet nga kanale për 

shpërndarjen e ajrit (shtytës dhe shpjerrës) dhe traversa përmes të cilave sillet ode 
largohet ajri i trajtuar. Sistemi është i përbërë nga dy pjesë të pavarura nga të cilat një për 
katin përdhes dhe një për kat. Si burim i energjisë �ohëse dhe ngrohëse janë paraparë 
pompat e ngrohjes në formë kanali me kursim të energjisë deri në 66%. Në njësitë janë 
vendosur ventilatori shtjerrës dhe shtytës, �ltra dhe ngrohës shtesë elektrik si variant 
rezerv i pompave ngrohëse. 

Si njësi kryesore ngrohëse është një pompë ngrohëse e cila është e realizuar për 
montim në kanalin për ventilim.

Shpërndarja e energjisë bëhet përmes shpërndarjes së ajrit i cili realizohet me 
tubacione �eksibile dhe kanale llamarine të punuara me llamarinë të zinkuar të cilat janë 
të instaluara në tavanin e ulur.
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Avantazhe
 - investim shumë i ulët �llestar
 - afat i mirë i kohëzgjatjes (15-20 vjet)
 - ventilim komplet i ambienteve me mundësi për futje të ajrit të freskët
 - sistem energjetik e�çient COP 3

Disavantazhe:
 - energjetik joe�kas për temperatura nën -5 (°C) 
 - paraqitje e zhurmës nga njësia që vendoset në kanal dhe rrymimi i ajrit 30-40 

(dB)
 - sistem jo-�eksibil në raport me ri-rregullime të të njëjtit.

VRF sistem freoni 
Ky sistem përbëhet nga një pompë ngrohëse që ka një njësi të jashtme dhe disa njësi 

të brendshme. Shpërndarja e energjisë është përmes freonit. Rregullimi i njësive të 
brendshme është për çdo njësi veç-e-veç ndërsa njësia e jashtme rregullohet automatikisht 
në bazë të nevojave aktuale të përgjithshme nga njësitë e brendshme. 

Burim i 
energjisë

njësi e jashtme

kontrollues të instaluar dhe ato nga largësi

linjë sinjalizimi

tubacione (bartës) të �uidit �ohës separator(ndarës) ventil ekspandues

Avantazhe:
 - investim shumë i ulët �llestar
 - afat i mirë i kohëzgjatjes (15-20 vjet)
 - instalim kompakt (tuba bakri me diametër të vogël)
 - sistem energjetik e�çient COP 3

Disavantazhet:
 - energjetik joe�kas për temperatura nën -5 (°C) 
 - paraqitje e zhurmës nga njësia e brendshme 30-40 (dB)
 - sistem jo-�eksibil në raport me ri-rregullime të të njëjtit.
 - probleme të instalimit të freonit (zbulim i vështirë i rrjedhjes së freonit dhe 

mundësi për kontaminim të enterierit me freon.
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Sistem i shpërndarjes së ujit të ngrohët me pompe të �ohur me ajër 
Ky sistem përbëhet nga rrjeti i tubacioneve me �uid punues ujë ose glikol te i cili 

pajisjet ekzekutive janë ventilo-konvektore (fancoil-eri). Rrjeti shpërndarës mund të 
realizohet me gypa nga hekuri, bakri, polipropileni, aluplasti dhe ngjashëm. Si burim i 
energjisë �ohëse dhe ngrohëse shfrytëzohet pompë ngrohëse që �ohet me ajër ndërsa si 
trupa ekzekutive ngrohëse e �ohëse shfrytëzohen ventilo-konvektorë “fancoileri”.

Avantazhe:
 - afat i mirë i kohëzgjatjes (mbi 20 vjet)
 - sistem �eksibil me ri-rregullime të lehta dhe që kushtojnë pak
 - sistem energjetikisht e�çient COP 3 - COP 4

Disavantazhe:
 - energjetikisht joe�kas për temperatura nën -5 (°C) 
 - paraqitje e zhurmës nga njësia e brendshme 30-40 (dB)
 - investim i lartë �llestar

Sistem i shpërndarjes së ujit të ngrohët me pompe të �ohur me ujë 
Ky sistem përbëhet nga rrjeti i tubacioneve me �uid punues ujë ose glikol te i cili 

pajisjet ekzekutive janë ventilo-konvektorë (fancoileri) ndërsa burime të energjisë është 
pompe ngrohëse e �ohur me ujë. Rrjeti shpërndarës mund të realizohet me gypa nga 
hekuri, bakri, polipropileni, aluplasti dhe ngjashëm. 

bojler

топлинска 
пумпа

sistem ujë-ujë

Në fotogra�në është shfaqur sistem me pompë ngrohëse 
të �ohur me ujë. Sistemi e shfrytëzon temperaturën 
e ujërave nëntokësore për sjellje të pompës ngrohës 
në regjim të punës me e�kasitet të lartë ku kursimi i 
energjisë elektrike është edhe deri 80%.



160

EFIK
A

SIT
ET

I EN
ER

G
JET

IK
 I O

BJEK
T

EV
E

Avantazhe:
 - afat i mirë i kohëzgjatjes (mbi 20 vjet)
 - sistem �eksibil me ri-rregullime të lehta dhe që kushtojnë pak
 - sistem energjetikisht e�çient COP  3- COP 4

Disavantazhe:
 - problem me trajtimin e ujit (bigorr dhe alga)
 - investim i lartë �llestar

Sistem me ngrohje dhe �ohje dyshemeje dhe muri 
Ky sistem përbëhet nga rrjeti i tubacioneve me �uid punues ujë ose glikol dhe lakues 

gypash (tubacione në formë gjarpri) të vendosura në dyshemetë ose muret. Si burim i 
energjisë është pompë ngrohëse e cila mund të �ohet me ajër ose me ujë. Në fotogra�të 
e ardhshme është prezantuar rrjeti i gypave i cili e paraqet trupin ngrohës me montazh 
në dysheme ose në mur.

Në fotogra�në vijuese është prezantuar prerje e sistemit të ngrohjes së dyshemesë i 
instaluar nën dysheme me përpunim përfundimtar në dru (parket).

dysheme druri

re�ektor metalik
tubacione për ngrohje dyshemeje

izolim
përfundim 
vertikal i 
dyshemesë
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Avantazhe:
 - afat i mirë i kohëzgjatjes (mbi 20 vjet)
 - tërësisht pa zhurmë
 - sistem e�çient për nga ana energjike COP 3 - COP 4
 - shpërndarje e shkëlqyer lineare e energjisë

Disavantazhe:
 - probleme të mundshme mjekësore për shkak të qarkullimit të dobësuar të 

gjakut në shputat e këmbëve
 - paraqitje e lëvizjes së pluhurit nga dyshemeja në drejtim të tavanit
 - investim i lartë �llestar

Sistemet për ujë të ngrohët sanitar

Karakteristika themelore i kolektorëve diellor [7]
Energjia diellore e cila arrin në tokë paraqet rrezatim elektromagnetik e cili mund 

të shndërrohet në forma të tjera të energjisë: termike, kimike, mekanike, elektrike. 
Aktualisht, më i suksesshëm është transformimi i saj në energji termike. Me këtë 
rast, mund të arrihen temperatura edhe deri 3500 (0С). Megjithatë, për përdorim të 
përditshëm dhe në shumë procese industriale, aplikimi më i madh gjejnë pajisjet që 
punojnë në temperaturë nën 100 (0С).

Transformimi i energjisë diellore në ngrohëse është një proces i thjeshtë �zik: rrezatimi 
absorbohet drejtpërdrejtë në materiale të ndryshme, me ç’rast energjia e absorbuar në 
pjesën më të madhe kryesisht konvertohet në energji kinetike e elektroneve dhe në 
vibracione të atomeve të materialit nga i cili është i bërë absorbues.  Ajo manifestohet si 
ngrohje e tij.

Pajisjet në të cilat zhvillohet ky proces emërtohen marrës ose kolektorë të energjisë 
diellore. Sipas konstruksionit dhe parimit të punës dallohen dy lloje themelore të 
kolektorëve: te rrafshet dhe koncentrues të rrezatimit diellor. Të dyja llojet kanë zgjidhje 
të ndryshme konstruktive.

Kur rrezatimi diellor do të bie mbi një absorbues, një pjesë do të absorbohet ndërsa 
pjesa tjetër do të re�ektohen siç është shfaqur në Fotogra�në 3.12.
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Fotografi a 3.12. bsorbim dhe reflektim të rrezatimit diellor   rrezatim diellor,  
rrezatim i absorbuar,  rrezatim i reflektuar,  absorbues

Lloje dhe konstruksione të kolektorëve të rrafshët diellor
Sipas konstruksionit dhe mënyrës së funksionimit dallohen kolektorë diellor të rrafshët 

dhe fokusues. Kolektorët e rrafshët diellor e grumbullojë (në mënyrë të drejtpërdrejtë 
dhe në mënyrë difuzive) rrezatimin diellor dhe e transformojnë në ngrohtësi deri 
në temperaturën prej 100 (0С), ndërsa ato fokusues, me ndihmë të sistemeve optike, 
e koncentrojnë vetëm rrezatimin e drejtpërdrejtë diellor. Te ato mund të arrihen 
temperatura edhe deri 300 (0С).

Karakteristika themelore, lloje dhe konstruksione të kolektorëve të rrafshët diellor
Transformimi i rrezatimit diellor në energji ngrohëse (materie e ngrohur e lëngshme 

ose ajër i ngrohur) pa koncentrim të rrezatimit diellor, bëhet me kolektorë të rrafshët 
diellor. Kolektorët e rrafshët diellor janë pajisje të thjeshta të palëvizshme me ndihmën e 
të cilave rrezatimi diellor mund të absorbohet dhe të shndërrohet në nxehtësi. Lëngjet që 
përdoren si �uide për transfer të energjisë, te kolektorët e rrafshët diellor më së shumti 
janë: uji, përzierje me antifrize ose vajra të ngjashme hidrokarburi dhe silikoni.

Kolektorë diellor me �uid
Te këto kolektorë si �uid punues përdoret ujë ose lëng me antifriz si shtesë kundër 

ngrirjes. Pjesët themelore përbërëse janë prezantuar në Fotogra�në 3.13.
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Fotografi a 3.13. Pjesë përbërëse të kolektorit të rrafshët diellor   
  k je për h rje të fluidit    k je për dalje të fluidit    trup    mbulesë e 

rrafshët    tuba ione për fluidin    pllakë absorbuese    izolim

Shtëpiza
Shtëpiza te kolektorët e rrafshët prodhohet nga alumin të eloksuar, më rrallë nga 

llamarinë të zinkuar çeliku ose materiale plastike. Shërben që ti mbrojë pjesët e 
brendshme të kolektorit nga dëmtime mekanike dhe ndikesa atmosferike.

Mbulesa e tejdukshme
Pas absorbuesit, mbulesa e tejdukshme paraqet pjesë më e rëndësishme e kolektorit. 

Duhet të ketë koe�cient sa më të madh të transmetimit përkatësisht a�ësi që ta lëshojnë 
pjesën më të madhe të rrezatimit diellor ndërsa në të njëjtën kohë, ti pengojë humbjet për 
shkak të rrezatimit termik të absorbuesit. Duhet të mbrojë nga të reshurat atmosferike 
dhe lagështisë përkatësisht të ketë rezistencë të nevojshme mekanike, termike dhe 
kimike. Material më i përshtatshëm është qelqi i cili më së shumti edhe shfrytëzohet për 
atë dedikim.

Absorbuesi
Absorbuesi është pjesa më e rëndësishme e kolektorit. Në atë bëhet konversioni termik 

i rrezatimit diellor. Për absorbim sa më të mirë të njëjtat duhet të jenë selektiv për nga ana 
spektrale. Mu për këtë në sipërfaqen e sipërme e absorbuesit lyhet në shtresë selektive 
nga, për shembull: nikel i zi i galvanizuar, krom i zi, oksid bakri ose alumin e anodizuar. 
Punohen nga bakri dhe alumini, ndërsa më rrallë nga çeliku ose materiale plastike. 
Absorbuesi duhet të ketë përçuarje të mirë termike dhe të jetë në kontakt me �uidin për 
shkak të transmetimit e�kas të ngrohtësisë. Patjetër duhet ti rezistojë korrozionit dhe 
tendosjeve mekanike, i qëndrueshëm ndaj ndryshimeve klimatike, i përshtatshëm për 
prodhim të automatizuar masiv dhe relativisht i lirë. 

Izolimi
Termo-izolimi i kolektorit bëhet me ndihmë të mbulesës së përparme (me formim  

të shtresës së ajrit) dhe izolim të pjesëve anësore dhe të pjesës së prapme. Izolimi i 



164

EFIK
A

SIT
ET

I EN
ER

G
JET

IK
 I O

BJEK
T

EV
E

brendshëm detyrimisht duhet të jetë mekanikisht dhe kimikisht stabile, por nuk guxon të 
shkrihet ose të avullohet në kushte të punës së kolektorit. Si material më shpesh përdoret 
leshi nga qelqi ose shkuma termoizoluese (poliuretan ose polistren) ose kombinim të 
shtresës së leshit nga qelqi dhe shtresës nga poliuretani që tregojnë rezultate më të mira.

Fluid punues
Nxehtësia e absorbuar, nga absorbuesi deri te konsumatorët, dërgohet me ndihmë të 

�uidit punues. Zgjedhja e llojit të �uidit është shumë e rëndësishme sepse nga ai varet 
edhe jetëgjatësia e kolektorit. Duhet të jetë me përçueshmëri të mirë termike, rezistent 
ndaj temperaturave, jo-toksik, të mos digjet, jo-korroziv e kështu me radhë dhe mund të 
ndahen në dy grupe themelore: me ujë dhe pa ujë. Përfaqësues tipik të �uideve të punës 
janë vajrat e silikonit dhe ato karbohidrike. Fluidet e silikonit kanë më tepër karakteristika 
të volitshme: nuk ngrijnë, kanë stabilitet të mirë termik, nuk shkaktojnë korrozion te 
metalet, nuk janë toksike dhe kanë rezistencë të lartë ndaj ndezjes. Disavantazhe të 
vetme e kanë çmimin (4 – 7 €/l). Më i lirë, shumë shpesh i përdorur dhe �uid e�kas për 
nga ana termike është uji. Nëse ekziston rreziku nga ngrirja, në vend të ujit përdoren lloje 
të ndryshme të antifrizeve.

Masa për e�kasitet energjetik

Në përgjithësi, mund të sugjerohen masa të cilat do të kontribuojnë për EE dhe masa 
të cilat vlejnë për të gjitha objektet të cilët kanë ngrohje qendrore dhe kaldaja me lëndë 
djegëse të lëngshme (na�ë) [6].

• Dritaret dhe dyert e vjetra janë shkaku më i shpeshtë për humbje të energjisë në 
objektet. Për këtë është tejet e nevojshëm ndërrimi i dritareve dhe dyerve të vjetra;

• Instalimi i mbyllësve automatik të dyerve dhe edukimi i përdoruesve;
• Vendosje e izolimit në muret e jashtme;
• Duke pasur parasysh se përmes tavanit bëhen rreth 30% të humbjeve të ngrohtësisë 

nevojitet vendosje e izolimit të kulmit, posaçërisht nëse tavani është në gjendje të 
keqe;

• Vendosje e izolimit në dyshemenë;
• Për objekte të klimatizuara ose të pa klimatizuara të cilat në verë ngrohen tej mase, 

të instalohen errësues të jashtëm në dritaret;
• Zëvendësim i poçeve të vjetra inkadeçente me �je që nxehet me poçe të reja 

�uoreshente;
• Instalim i sensorëve për prani në dhomat të cilat nuk përdoren shpesh (ambiente 

për mbledhje, tualete etj);
• Rregullim i ndriçimit të jashtëm me orarin kohor, sensorë për prani dhe në 

sinkronizim me dritën natyrore;
• Mundësi për kontroll të pavarur të dritave të cilat janë afër dritareve. Me këtë 

arrihet që në varësi të ndriçimit të jashtëm, dritat që janë më afër dritareve japin 
më pak dritë, ndërsa dritat që janë në ambientin që janë më larg dritareve japin më 
shumë dritë përkatësisht shpenzojnë më shumë energji;

• Zëvendësim i stufave ekzistuese me dru me të reja me e�kasitet të lartë;
• Ngritje e vetëdijes së shfrytëzuesve të ndërtesave.
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Përmirësim i shpërndarjes së ngrohtësisë
• Vijat e tubacioneve duhet të izolohen, si në kaldajat, ashtu edhe në vendet ku 

kalojnë nëpër hapësira të pa ngrohura. Humbjet mund të zvogëlohen edhe për 
80%;

• Zëvendësim i pjesëve me dëmtime për zvogëlim të humbjeve nga rrjedhjet;
• Barazpeshimi i shpërndarjes. Instalimi i pa barazpeshuar sjell në ngrohje të 

pakënaqshme në ambiente të caktuara. Problemi pjesërisht zgjidhet me instalimin 
e ventilave termostatike;

• Zvogëlim i rrjedhës së pompave. Në parim, në këto instalime, pompat më shpesh 
janë të tejet dimensionuara. Aplikimi i pompave me rregullim frekuent është 
zgjidhje e mirë. Investimi kthehet për afërsisht pesë vite.

Përmirësim i efektit termik të radiatorëve
Sipas mundësive të vendoset izolim në muret e jashtme, prapa radiatorëve. Nëse 

radiatorët janë vendosur në maskë, të njëjtat duhet të kontrollohen, ose të nxirren ose 
të zëvendësohen me maskë që nuk e pengon qarkullimin e ajrit gjë e cila kontribuon në 
zvogëlimin e efektit ngrohës të radiatorit.

Rregullimi i kaldajave
• Të gjitha kaldajat të këtij lloji nuk kanë rregullim automatik të ngrohjes. Instalimi 

i rregullimit automatik është, kushtimisht i obligueshëm, çdo kund ku ajo nuk 
ekziston, sepse kursimet mund të lëvizin nga 20 deri 30%.

• Kontrolli i temperaturave në hapësirat; rritje e temperaturave për 1 (0С) sjell në 
konsum të rritur për 6%.

• Zvogëlim i temperaturave në regjimin e natës. Mund të pritet temperaturë nga 10- 
20%.

• Zonimi i objektit është një nevojë nëse ekzistojnë regjime të ndryshme të ngrohjes 
për zona të caktuara në objektin. 

Kaldaja
• Pastrimi i kaldajës është i detyrueshëm së paku një herë në vit. Mbeturinat nga 

djegiet janë pasojë e djegies së keqe, përkatësisht pasojë e vend-djegësit të pa 
harmonizuar me kaldajën, djegës i rregulluar keq, tërheqje e keqe e oxhakut, 
mungesë e ajrit për djegie dhe ngjashëm. 

• Nëse kaldajat janë më të vjetra se 20 - 25 vjet është e dëshirueshme që të 
zëvendësohet. Kthyerja e mjeteve të investuara është për rreth 5 - 10 vjet.

• Kontroll dhe zëvendësim i enës ekspanduese.

Shtimi i shpeshtë i ujit është sinjal se është e mundur paraqitja e korrozionit në 
instalimin për shkak të hyrjes së ajrit. Nuk guxon të lejohet rimbushje vjetore më tepër se 
1.0 (l/kW) të fuqisë së instaluar të kaldajës. Duhet të shmanget sistemi me enë të hapur 
ekspanduese si dhe të kontrollohet edhe madhësia e tij.

Për�time gjatë zbatimit të masave për e�kasitet energjetik te instalimet 
termodinamike në nivel të bashkësive urbane dhe të komunave [1]
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Qëllime afatgjate
Qëllime afatgjate përkatësisht rezultate të pritura nga masat për e�kasitet energjetik 

janë:
 - Zvogëlim i shpenzimit mesatar të energjisë (kWh/m2)
 - Zvogëlim i emetimeve të CO2 në atmosferën
 - Rikonstruim i sistemeve ekzistuese energjetike 
 - Rikonstruim i objekteve ekzistuese
 - Përmirësim i komoditetit të brendshëm 
 - Zbulim në kohë e sistemeve energjetike me shpenzim të madh dhe rikonstruim 

i tyre
 - Aplikimi i gazit natyror për ngrohje
 - Përdorim i burimeve të rinovueshme të energjisë

Qëllime afatmesme
Qëllimet afatmesme kanë të bëjnë me periudhë prej tre vitesh.

 - Zvogëlim i shpenzimit të mesëm të energjisë (kWh/m2) 
 - Zvogëlim i shpenzimeve për energji 
 - Zëvendësim i dritareve dhe dyerve të dëmtuara, vendosje e izolimit në sipërfaqet 

e murit dhe të tavanit
 - Rikonstruim i nënstacioneve dhe kaldajave në objektet
 - Përmirësim i komfortit të brendshëm në objektet
 - Zëvendësim i dritave nga ndriçimi rrugor
 - Zvogëlim i emetimit të dëmshëm të gazrave
 - Angazhim i vazhdueshëm i individëve dhe faktorëve të tjerë për përmirësim të 

e�kasitetit energjetik dhe propozim dhe realizim i vazhdueshëm i projekteve 
për e�kasitet energjetik.

Qëllime afatshkurtra
 - De�nimi i kompetencave nga sfera e e�kasitetit energjetik
 - Realizimi i projekteve �llestare të e�kasitetit energjetik 
 - Rregullim (zvogëlim) i ngrohjes në objektet ku ka ngrohje tejet të madhe në 

dhe jashtë orarit të punës për ato objekte që nuk janë të kyçura në projektin për 
kursime të energjisë ngrohëse

 - Zëvendësim i dritave të vjetra me drita me e�kasitet energjetik
 - Zvogëlim i shpenzimit speci�k i energjisë për (m2)

Ushtrim:
Shembuj për masa të thjeshta për kursim të energjisë në objektet [8]
Shtëpitë tona të tanishme janë të ndërtuara pa ndonjë parafytyrim të veçantë për 

atë se sa energji do të jetë e nevojshme për mbajtje të temperaturës së përshtatshme 
në brendësinë. Ngrohja e mureve, dyshemeve dhe kulmeve është e pamja�ueshme. Ato 
shpesh janë të punuara nga materiale që e transmetojnë mirë ngrohtësinë. Shpesh në 
muret të ndërtesave formohen “ura termike” – vende të ngrohura keq, përmes të cilave 
humbet ngrohtësia. Dërgimi i ngrohtësisë në ndërtimet e reja është diçka voluminoze 
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dhe zakonisht një gjë që kushton shumë. Do të kishte qenë ide e mirë të bëhet izolim i 
mirë gjatë meremetimit të përgjithshëm të mureve dhe të kulmit. Sot ekzistojnë shumë 
shembuj se si do të kishim mund të kontribuojmë për humbje më të vogël të ngrohtësisë 
nëpër shtëpitë. 

Shembull: Perdet që janë në dritaret, nuk duhet ti mbulojnë radiatorët (ngrohësit), 
sepse ashtu e pengojnë ngrohjen e dhomave. Kursimi i energjisë në mënyrë më efektive 
dhe më lehtë mund të rritet duke e penguar shkujën nga dritaret dhe dyert. Në shtëpitë e 
vjetra hyn më tepër ajër i �ohët për nevoja të ventilimit.

Ekziston nevoja që shtëpia të përgatitet për dimër përmes mbylljes së vendeve të 
hapura. Më mirë është të �llohet me dritaret. Dritaret e thyera duhet të zëvendësohen, 
ndërsa vrimat të izolohen me shirita special. Pikë e dobët është edhe hapësira  midis 
kornizave të dritareve dhe murit ku bashkohen elemente të ndryshme.

Ftohësi është në situatë të njëjtë si në banesën në të cilën duhet të mirëmbahet 
temperatura e duhur. Në �ohësin ekziston pajisje përkatëse e cila e “hedh” ngrohtësinë 
jashtë. Për ruajtje të efektivitetit të procesit, duhet të jemi të sigurt, se brenda nuk ka 
akull tejet masës së nevojshme, ndërsa vetë �ohësi të vendoset në pjesën më të �ohët të 
banesës, që dallimi midis temperaturës brenda dhe jashtë të jetë minimale.

Uji i ngrohët parimisht përdoret për larje, bërje dushi, larje në vaskë, për larje të 
enëve dhe për larje të teshave. Duhet të jeni të kujdesshëm dhe mos përdorni më shumë 
ujë të ngrohët se sa është e nevojshme për këto qëllime. Vështirë ndryshojnë zakonet e 
vjetra, por patjetër duhet ta vlerësoni shpenzimin e ujit të nxehtë dhe të shihni nëse sasia 
mund të zvogëlohet. Mund të kurseni duke e zvogëluar qarkullimin e ujit të ngrohët, 
ose temperaturën e tij. Duhet të jeni të vëmendshëm dhe mos lejoni që uji të rrjedh kot. 
Prandaj duhet ti rregulloni çezmat që pikojnë. Kur lani shumë enë me curril të fuqishëm 
të ujit të ngrohët shpenzohet shumë energji elektrike. Mos e leni ujin të rrjedh përderisa i 
lani dhëmbët. Për dush të shkurtër shpenzohet shumë më pak ujë, se sa të mbushet vaska. 
Edhe dushi mund të përsoset. Ekzistojnë dushe speciale të cilat mundësojnë shpenzim 
më të paktë të ujit (nga 10 litra ujë në minutë) që lejon që të bëni dush të rehatshëm.

Gjatë gatimit të ushqimit madhësia e enës për gatim duhet ti përgjigjet madhësisë së 
burimit të nxehtësisë (pllakës). Përveç kësaj, me rëndësi është të mos shfrytëzohet shumë 
ujë, më tepër se sa është e nevojshme. Zvogëlimi i humbjes së energjisë mund të arrihet 
edhe me mbyllje të enës me kapak.

Shfrytëzimi i teknikës së avancuar i ndriçimit (drita me e�kasitet energjetik) 
mundëson kursim edhe deri 80% energji elektrike. Kusht për shfrytëzim ekonomik të 
ndriçimit është shpenzimi përkatës në ndriçimin dhe teknika e instaluar për ndriçim. 
Abazhurë me shumë drita sigurojnë ndriçim të mja�ueshëm për tërë ambientin, por 
sjellin në formimin e hijeve të padëshirueshme gjatë të shkruarit në tavolinë, makinë të 
qepjes, në këndin me lodra. Ndriçimi i bërë me dedikim të posaçëm lokal edhe përkundër 
fuqisë më të vogël të dritave, siguron ndriçim të mirë, pa hije të padëshirueshme. 

Masa të thjeshta:
• Shuajeni dritën të cilën nuk e keni të nevojshme (dritat).
• Shfrytëzoni poçet �uoreshente me e�kasitet energjetik. Energjia që e shpenzon një 

dritë do të jetë e mja�ueshme për pesë llamba të reja.
• Ndonjëherë është mirë të ndërrohet abazhuri, se sa të instalohet ndriçim shtesë.
• Bëjeni më të qasshme dritën e ditës, hiqni perdet.
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• Të përforcohen dhe të izolohen dritaret për të mos pasur shkuj.
• Të gjenden dhe të mënjanohen shkujat e �ohta nga dyert, plasaritjet dhe nga 

vendet e tjera.
• Para së gjithash, është më mirë të bëhet ventilim me hapje të të gjitha dritareve për 

kohë të shkurtë, se sa të hapen dritaret më pak por me kohëzgjatje më të madhe.
• Mos i lani enët në curril të ujit, shfrytëzojeni lavamanin në kuzhinë.
• Nëse ndjeni se uji nga dushi ose çezma është e �ohët, ndaleni pak ardhjen e ujit të 

�ohtë.
• Shfrytëzoni dush, e jo vaskë. Për bërje të shkurtër të dushit shpenzohet më pak ujë, 

se sa të mbushet vaska.
• Bërja e dushit duhet të jetë një aktivitet komfort gjatë rrjedhjes së ujit jo më tepër 

se 10 (l/min).
• Gjatë gatimit të shujtave të ushqimit shfrytëzoni kapakë.
• Para �llimit të larjes me makinë, kontrollojeni programin dhe udhëzimet për 

veshjet për të mos përdorur temperaturë tejet e lartë.
• Dorëzoni prodhimet që i keni në shtëpi të cilat mund të ri-ciklohen.
• Zvogëlojeni humbjen e temperaturës në sistemin e ngrohjes (izolojeni bojlerin).
• Sigurohuni se presioni dhe temperatura në sistemet për ngrohje nuk janë tejet të 

larta.
• Televizorët dhe aparatet e tjera, të cilat kanë “STAND BY” funksion shpenzojnë 

rrymë elektrike, madje edhe nëse janë të shkyçura me komandë nga largësia. Për 
shkyçje të plotë gjatë natës shfrytëzojeni butonin për shkyçje, për të kursyer energji 
dhe për ti zvogëluar rreziqet nga zjarri.

Vallë a e dini:
 - Do të keni �ohët, madje edhe gjatë temperaturave të larta nëse sipërfaqet në 

dhomën janë të �ohta.
 - Triko leshi dhe panto�a të mira krijojnë ndjesi të ngrohtësisë pa rritje të 

temperaturës në dhomën.
 - Madje edhe dielli i dimrit mund ta ngroh dhomën; prandaj ngrini (hiqni anësh) 

perdet në ditët me diell, nëse ju nevojitet ngrohtësi shtesë.
 - Për një vit nga çezma rrjedhin 2.000 litra ujë, nëse nga ajo rrjedhin 10 pika në 

minutë.
 - Dritat elektrike dhe pajisjet marrin ngarkesë të madhe në momentin e kyçjes së 

tyre. Për vazhdimin e jetëgjatësisë së tyre, nuk duhet ti shkyçni nëse së shpejti 
sërish ju nevojiten dhe keni ndërmend sërish ti kyçni.

 - Muret e me boja më të çela re�ektojnë 70 - 80% të dritës, ndërsa ato me të errëta 
vetëm 10 - 15%.

 - Mbeturinat janë resurs nga i cili mund të �tohet energji.
 - Gjatë blerjes së prodhimeve cilësore, zakonisht kurseni dhe e zvogëloni sasinë 

e mbeturinave.

Në këtë material janë shfrytëzuar materiale, ligjërata, prezantime nga autorët vijues: 
Doc. d-r Dame Dimitrovski, Prof. Gjorgje Davidoviq, Prof. d-r Mile Dimitriovski, Prof. 
d-r Sllave Armenski, Prof. d-r Konstantin Dimitrov, Prof. d-r Marko Sera�mov, V. 
Prof. d-r Done Tashevski, В. Prof. d-r Risto Fillkovski dhe autorë të tjerë të theksuar në 
literaturën.



169

EFIK
A

SITETI EN
ERG

JETIK
 I O

BJEK
TEV

E

Referenca
[1] Dimitrovski D. (2006). Përdorim i gazit natyror si mënyrë për zvogëlimin e ndotjes 

në mjediset urbane. Shkup, Maqedoni
[2]  Tashevski, D. (2014). Energjetikë (skript intern). Fakulteti i makinerisë – Shkup, 

Maqedoni
[3]  Fillkovski, R. (2014). Trajnime për kontrollues energjetik. 
[4]  Dimitrovski, M. (2004). Teori dhe analizë e motorëve SVS, UQDhM, Fakulteti i 

makinerisë - Shkup
[5]  Petrovski, I. (2004). Kaldaja me avull. Fakulteti i makinerisë – Shkup, Maqedoni
[6]  Davidoviq, Gj. (1994). Materiale shtytëse. Fakulteti i makinerisë – Shkup, Maqedoni
[7]  Armenski, S. (2010). Makina dhe pajisje termoteknike. Alfa-94 – Shkup, Maqedoni
[8]  MACEF. (2014). Doracak për trajnim të kontrolluesve energjetik. Shkup: Maqedoni
[9]  Sisteme gazi�kuese (skript intern). Fakulteti i makinerisë – Shkup, Maqedoni
[10]  Dimeski, G. (2014). Përmirësim i emetimeve në mjedis urban me ri-llokim 

të pajisjeve dhe zëvendësim të lëndëve djegëse me gaz natyror – Punim për 
magjistraturë, Fakulteti i makinerisë – Shkup, Maqedoni

[11]  Spaskov, S. (2013), prezantim social për aplikimin e sistemeve në objektet 
individuale për banim



170

EFIK
A

SIT
ET

I EN
ER

G
JET

IK
 I O

BJEK
T

EV
E



171

EFIK
A

SITETI EN
ERG

JETIK
 I O

BJEK
TEV

E

PJESA IV: ELEKTROENERGJETIKA DHE  EFIKASITETI 
ENERGJETIK

Hyrje në e�kasitetin energjetik të objekteve nga aspekti i 
elektroteknikës

Njeriu, në aktivitetet e veta të përditshme, prej gjithmonë ka synuar ndaj përmirësim-
it të cilësisë së të jetuarit për kënaqje të nevojave të përditshme jetësore, por edhe për 
rritje të komoditetit gjatë kryerjes së obligimeve të punës. Zbulimi i rrymës elektrike të 
alternuar (AC) në gjysmën e dytë të shekullit të nëntëmbëdhjetë nga shkencëtari i madh 
Nikolla Teslla hapi mundësi të mëdha për realizimin e këtyre tendencave natyrale dhe të 
lashta të njeriut. 

Eksploatimi i energjisë elektrike në esencë përbëhet nga disa faza (Fotogra�a 4.1.): 
prodhimi, transmetimi, shpërndarje dhe shfrytëzim. Me këtë rast, prodhimtaria në es-
encë nënkupton transformim të energjisë nga burime të caktuar primare të energjisë 
(ujë, qymyr, na�ë, lëndë djegëse bërthamore, burime të rinovueshme të energjisë) në en-
ergji elektrike. Transferimi përfshin transmetim të energjisë elektrike nga centralet elek-
trike, zakonisht të vendosura në afërsi të burimeve primare, deri te konsumatorët, për-
katësisht deri te qytetet e mëdha dhe në objektet industriale. Transferimi bëhet në nivele 
të larta të tensionit, në radhë të madhësisë prej disa qindra kilo-volte. Me shpërndarjen 
bëhet sjellje e energjisë elektrike deri te çdo konsumator veç-e-veç, e cila në parim i 
përfshin amvisëritë, ndërtesat afariste, objektet publike dhe pajisjet industriale. Në fazën 
e shfrytëzimit, energjia elektrike transformohet në lloj tjetër të energjisë për kënaqje 
të nevojave njerëzore, si për shembull: energji ndriçuese, ngrohëse, mekanike, kimike, 
tingëlluese dhe ngjashëm.
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Termocentral

Hidrocentral

Rrjet rural shpërnd.

TENSION TEJET I LARTË
400 kV, 500 kV, 750 kV 

TENSION TEJET  110-220 kV 

RRJET TRANSMETUES

RRJET SHPËRNDARËS

10 kV, 20 kV, 
35 kV

TENSION I 
ULËT
 0,4 kV 

Central 
bërthamor

Termocentral 
mesatarisht i 
madh

Konsumatorë 
industrialRrjet qyteti

Gjeneratorë me erë
Fotovoltaikë

fermë

Pajisje industriale bashkë 
gjeneruese

fermë

≈ 600 MW 600-1700 MW

≈ 200MW

≈ 150MW

≈ 2 MW

≈ 30 MW

≈ 400 kW

Fotografia 4.1. Prodhim, transmetim dhe shpërndarje e energjisë elektrike

Përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së të jetuarit të individit, por edhe zhvillimi i 
tërësishëm i një shoqërie është në mënyrë të pashmangshme e lidhur me rritje të nevo-
jave të energjisë në përgjithësi, si dhe për energji elektrike si një segment të nevojave të 
tërësishme energjetike.

Për fat të keq, eksploatimi i energjisë elektrike është e ndërlidhur edhe me dukuri 
negative, nga të cilat si më të rëndësishmet mund të ndahet shterja e burimeve primare 
të energjisë (përveç ato të rinovueshme) dhe emetimi i gazrave të dëmshme të ashtuqua-
jtura gazra serë dhe përkeqësimi i kushteve klimatike në nivel lokal dhe global.

Këto dukuri negative të ndërlidhura me shfrytëzimin e energjisë elektrike paraqesin 
motiv për shfrytëzim të avantazheve të cilat i ofrojnë burimet e rinovueshme të energ-
jisë, por edhe gjetja e zgjidhjeve tekniko-teknologjike me të cilat do të përmirësohet 
shfrytëzimi i pajisjeve në të gjitha fazat e eksploatimit të energjisë elektrike, përfshirë 



173

EFIK
A

SITETI EN
ERG

JETIK
 I O

BJEK
TEV

E

edhe konsumatorët �nal, përkatësisht rritje e e�kasitetit energjetik.
 Rritja e e�kasitetit energjetik të pajisjeve elektro-energjetike, përkatësisht rritja 

e koe�cientit të tyre të efektit pozitiv nënkupton kryerje të punës së njëjtë të dobishme 
gjatë shpenzimit më të vogël të energjisë elektrike ose rritje të punës së kryer të dobishme 
gjatë shpenzimit të njëjtë të energjisë elektrike. 

 Shikuar më në përgjithësi, masat për përmirësim të e�kasitetit energjetik të ob-
jekteve mund të klasi�kohen në dy kategori: pasive dhe aktive. Me këtë rast, masat pasive 
nënkuptojnë përmirësim të cilësive të izolimit të objektit ma aplikimin e materialeve 
bashkëkohore të izolimit dhe të teknologjive me të cilat zvogëlohen ose ku�zohen nd-
ikesat e jashtme termike mbi objektin, ndërsa masat aktive nënkuptojnë përmirësim të 
vazhdueshëm të e�kasitetit energjetik nga aspekti i konsumatorëve të energjisë, në radhë 
të parë elektrike për qëllime të ndryshme, si dhe termike për ngrohje/�ohje të hapësirës.

 Me zbulimin e parimeve për gjenerim të energjisë elektrike me natyrë alternimi 
(AC) dhe mundësitë për transmetim të saj në distanca të mëdha, shpesh herë të larguara 
nga vendet e burimeve primare (hidrocentrale, të vendosura në rrjedha uji ose liqene 
arti�ciale, termocentrale me qymyr të ndërtuara në afërsi të minierave të qymyrit, ter-
mocentrale bërthamore me fuqi të madhe e kështu me radhë) komoditeti i shpërndarjes 
drejt konsumatorëve, si dhe komoditeti e shfrytëzimit dhe transformimit në lloje të tjera 
të energjisë, e bëjnë energjinë elektrike pjesë përbërëse dhe të pazëvendësueshme në të 
gjitha sferat e veprimit të njeriut bashkëkohor, nga amvisëritë, përmes objekteve afariste 
dhe publike e deri te objektet industriale.

 Duke i pasur parasysh të gjitha rrethanat e theksuara, hulumtimin për burime 
të reja energjetike dhe shpenzimin racional, përkatësisht e�kas të resurseve energjetike, 
bashkë me lu�ën për ushqim cilësor dhe ambient të pastër jetësor paraqesin imperativ 
për njeriun në shekullin e 21-të.

Qëllimet e doracakut për lëndën mësimore “E�kasiteti energjetik i objekteve”, në 
pjesën e elektroteknikës janë të orientuara drejt dy qëllimeve: a�ësimi i nxënësve nga 
shkollat elektroteknike të pro�leve arsimore elektroteknik për energjetikë, elektroteknik 
për elektronikë dhe telekomunikime dhe elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe au-
tomatikë për shkathtësi të ndërlidhura  me shfrytëzimin e energjisë elektrike dhe dhënie 
të njohurive të përgjithshme për nxënësit e viteve përfundimtare të profesioneve jo-elek-
tronike për aspektet e e�kasitetit energjetik të konsumatorëve të energjisë elektrike; si 
dhe roli dhe rëndësia e shfrytëzimit e�kas të energjisë. 

Lloje të pajisjeve për �timin e energjisë elektrike

Nën termin “prodhimtari e energjisë elektrike” në esencë nënkuptojmë transformim, 
përkatësisht shndërrim i energjisë nga një lloj në tjetër, sepse, siç është e njohur, energjia 
nuk prodhohet dhe nuk humbet, por vetëm e ndryshon formën e vet (mekanike, ter-
mike, kimike, bërthamore, elektrike, elektromagnetike e kështu me radhë).

 Kur bëhet �alë për �timin e energjisë elektrike, pajisjet mund të klasi�kohen si-
pas llojit të të ashtuquajturës energji bazike ose primare të lëndës djegëse. Janë të njohura 
llojet vijuese të pajisjeve teknologjike:
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• Pajisje termo energjetike ose centrale termoelektrike (TEC) në lëndë djegëse fosile: 
 - TEC me qymyr,
 - TEC me mazut,
 - TEC me gaz natyror; 

• Pajisje bërthamore energjetike ose centrale bërthamore elektrike (CBE);
• Pajisje hidroenergjetike ose centrale hidroelektrike (CHE);
• Centrale elektrike me burime të rinovueshme të energjisë (CBR)

 - Centrale elektrike me erë (CEE),
 - Centrale fotovoltaike (ose fototensionuese) për konversion të drejtpërdrejtë të 

energjisë diellore në atë elektrike,
 - HEC të vogla, 
 - Centrale me biomasë dhe biogaz,
 - Centrale elektrike dhe sisteme termike nga burime gjeotermale,
 - Qeliza djegëse.

Mënyra e furnizimit të sistemit elektro-energjetik (SEE) me energji elektrike varet nga 
disa faktorë, si:

• Potencial dhe mundësi energjetike për shfrytëzim të resurseve energjetike vendore 
(lëndë djegëse fosile, hidro potencial, BRE), 

• Kushte gjeogra�ke dhe meteorologjike (energji e erës ose rrezatim diellor), 
• Infrastrukturë transportuese (ndërlidhje me korridore ujore transportuese, dalje 

në portet, infrastrukturë hekurudhore) për shkak të mundësisë të importit të re-
surseve primare energjetike si për shembull qymyr ose na�ë, 

• Ndërlidhje elektro-energjetike me sisteme të tjera, për shkak të import/eksportit të 
energjisë elektrike, por edhe stabilitet të SEE,

• Sisteme energjetike si na�ësjellës dhe gazsjellës për furnizim të vazhdueshëm me 
na�ë, derivate të na�ës dhe me gaz natyror.

Të gjitha këto faktorë ndikojnë në politikën e energjisë të politikës së caktuar energje-
tike dhe shkallës së ndërtimit të SEE, e gjithsesi edhe në SEE të tëra rajonale.
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Strukturë e konsumatorëve të energjisë elektrike

Konsumatorët, përkatësisht, në pajtim me Ligjin për energjetikë, shfrytëzuesit e en-
ergjisë elektrike (EE), mund të klasi�kohen sipas strukturës dhe llojit të konsumatorit, 
sipas nivelit të tensionit, si dhe sipas madhësisë së fuqisë dhe të konsumit të energjisë 
elektrike. Me këtë rast, elemente themelore të cilat e karakterizojnë shfrytëzuesin e EE 
janë fuqia e instaluar dhe intensiteti  energjetik, nga të cilat varet niveli i tensionit dhe 
mënyra e furnizimit energjetik. Ndërkaq, fuqia e instaluar e paraqet fuqinë e tërësishme 
të instaluar për një shfrytëzues të caktuar, ndërsa intensiteti energjetik paraqet tregues 
për konsumin e energjisë elektrike të një shfrytëzuesi të caktuar.

Në përgjithësi, shfrytëzuesit e EE mund të ndahen në:
• Industrial dhe  
• Shfrytëzues të distribuimit.

Shfrytëzuesit industrial e shfrytëzojnë energjinë elektrike për për�timin  e të mirave 
të ndryshme (prodhime metalurgjike, prodhime kimike, industria ushqimore, kombi-
nate bujqësore e të tjera). Këto konsumatorë në realitet e realizojnë kontributin më të 
madh në bruto prodhimin kombëtare.

 Te shfrytëzuesit të distribuimit hynë konsumatorët e tjerë të cilët si subjekte 
të veçantë paraqesin konsumatorë të vegjël, si: amvisëritë, objektet me interes të përg-
jithshëm, objekte komerciale, shërbyese dhe degët e tjera servisuese (shërbime bankare, 
kompani sigurimi, dyqane koloniali dhe konsumator të tjerë të vegjël).

 Domethënë, shfrytëzuesit të distribuimit në përgjithësi, përfshijnë:
• Ndërtesa afariste,
• Objekte me interes të përgjithshëm:

 - Spitale,
 - Shkolla,
 - Kopshte,
 - Fakultete,
 - Ente shtetërore (ministri, muze, teatro e të tj.)

• Objekte banimi:
 - Ndërtesa kolektive
 - Ndërtesa individuale.  

 
Në masën më të madhe konsumatorët janë të ndërlidhur me SEE pjesë përbërëse të 

burimeve të energjisë elektrike (termocentrale me lëndë djegëse fosile, hidrocentrale, 
centrale bërthamore dhe centrale elektrike nga burime të rinovueshme të energjisë). 
Furnizimi i tillë energjetik të subjekteve të ndërlidhura (konsumatorë dhe burime) në 
SEE, mundëson furnizim të sigurt dhe të besueshëm.   

Një pjesë e vogël e konsumatorëve furnizohen nga sisteme të pavarura, përkatësisht 
autonome energjetike. Më shpesh ato janë objekte të cilat janë të larguara nga rrjeti elek-
tro-energjetik (stacione bazë të operatorëve të telekomunikacionit, objekte të ndryshme 
si karakollë, seksione të doganave, depove dhe të tjera, shtëpi malore, e madje edhe disa 
mjedise rurale të cilat janë në një largësi të madhe nga rrjeti energjetik). Ata në esencë 
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janë konsumatorë me fuqi të vogël dhe intensitet jo të konsiderueshëm energjetik të kon-
sumit të energjisë elektrike, kështu që mund të furnizohen në mënyrë autonome jashtë 
nga rrjeti energjetik.

Ndarja e konsumatorëve sipas nivelit të tensionit varet nga madhësia e fuqisë së insta-
luar e konsumatorit dhe nga intensiteti energjetik. 

Konsumatorët industrial, si pajisjet elektro-metalurgjike të cilët kanë furra elektrike 
me fuqi të madhe, më shpesh janë në nivelin e tensionit prej 110 (kV). Te konsumatorët 
më të vegjël industrial, si për shembull nga industria e ushqimit, ajo kimike dhe të tjera, 
pajisjet energjetike janë të lidhura në nivel të tensionit prej 35, 20, 10 dhe 6 (kV). 

Konsumatorët të distribuimit të cilët më shpesh kanë fuqi të instaluar prej 20 (kW) 
deri 50 (kW), janë të lidhur në rrjetin e tensionit të ulët prej 0,4 (kV). Këto janë kon-
sumatorët në numër më të madh dhe janë të vendosur në të ashtuquajturën topologji 
radiale të rrjetit distributiv (shpërndarës).  

Struktura energjetike e konsumatorëve në SEE të Maqedonisë

Konsumi i energjisë elektrike në Maqedoni sipas llojit të konsumatorëve dhe sipas 
nivelit të tensionit për periudhën e viteve 1996-2007 është i prezantuar në Fotogra�në 
4.2.: :

Konsumatorë të drejtpërdrejtë
Humbje dhe konsum i paregj.
Industria (10kV dhe 35 kV)
Komercialë dhe ndriç. rrugor
Amvisëri 0.4 kV

години

Fotografia 4.2. Strukturë e konsumit të energjisë elektrike në R. e Maqedonisë

Mund të vërehet se nevoja për energji elektrike rritet në mënyrë të vazhdueshme, 
ndërsa në 5 vitet e fundit konsumi i tërësishëm rritet me shkallë vjetore prej 4,46%. Rritja 
e tillë është e shkaktuar nga ri-startimi i konsumatorëve të mëdhenj (FENI, Sillmak dhe 
industria e çelikut), rritja vjetore e të cilave është rreth 11,5%. Konsumi distributiv ka 
rritje konstante në periudhën e kaluar dhjetëvjeçare prej rreth 2,5%, ndërsa pritet ten-
dencë e ngjashme edhe në periudhën e ardhshme.



177

EFIK
A

SITETI EN
ERG

JETIK
 I O

BJEK
TEV

E

Në fotogra�në 4.3. është prezantuar pjesëmarrja në përqindje e kategorive të caktuara 
të konsumatorëve për vitin 2007.

Konsumatorë të 
drejtpërdrejtë  26%

Humbje dhe 
konsum i 
paregj. 19%

Amvisëri  
 0,4 kV 36 %

Sektori 
komercial dhe i 
shërbimit  10 %

Industria  
(10 kV dhe  
35 kV) 9%

Fotografia 4.3. Pjesëmarrja në përqindje e kategorive të caktuara të konsumatorëve 
në R. të Maqedonisë në vitin 2007

Mund të vërehet se pjesën më të madhe të konsumit të energjisë elektrike e kanë am-
visëritë të cilat marrin pjesë me 36%,  mandej vijojnë konsumatorët e mëdhenj  me  26%, 
industria e vogël me 9%, dhe humbjet në sistemin të cilat janë 19%. 

Të përmendim se konsumatorët e mëdhenj industrial, në masë më të madhe kombi-
natet elektro-metalurgjike të cilët janë në nivelin e tensionit prej 110 (kV), nevojat për 
energji elektrike i sigurojnë në treg, ndërsa konsumatorët distributiv dhe organizatat e 
vogla ekonomike janë konsumatorë të rregullt të cilët furnizohen përmes rrjetit distribu-
tiv (shpërndarës) të EVN.

Struktura energjetike e burimeve të energjisë elektrike në SEE të 
Maqedonisë 

Struktura e burimeve të energjisë elektrike të SEE në Maqedoni e përbëhet nga:  
• Hidro elektrocentrale, me fuqi të tërësishme të instaluar prej mbi 580 (MW),
• TEC me linjit dhe mazut, me fuqi të tërësishme të instaluar prej 1010 (MW) dhe
• Termo elektrocentrale gazi me gaz natyror prej 284 (MW).

Për të funksionuar SEE si një tërësi ekzistojnë edhe sistem transmetues edhe distrib-
utiv të energjisë elektrike. Ekonomizimi me SEE në Maqedoni e bëjnë katër subjekte 
e ato janë: ShA ELEM - Shkup (Elektranat e Maqedonisë), në pronësi shtetërore, sho-
qata aksionare për prodhim dhe furnizim me energji elektrike, ShA MEPSO – Shkup, 
(Sistem Operatori Elektro Transmetues i Maqedonisë), në pronësi shtetërore, operator i 
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sistemit elektro transmetues i Maqedonisë – shoqatë aksionare për transmetim të energ-
jisë elektrike dhe menaxhim me sistemin elektro-energjetik të Maqedonisë, Kompania 
distributive EVN Maqedoni ShA dhe ShA “TEC Negotinë” në pronësi shtetërore, sho-
qata aksionare për prodhim të energjisë elektrike, burimi kryesor i së cilës është mazuti.

Tabela 4.3. Parametra themelor të TEC ekzistuese  

TEC Numër i agre-
gateve

Lëndë 
djegëse

Pinst
(MW)

Hyrje në SEE
(viti)

Manastir 3 Linjit 675 1982 / 1984 / 1988
Osllomej 1 Linjit 125 1979
Negotinë 1 Mazut 210 1978
Gjithsej 5 1010

Tabela 4.4. Parametra themelor të centraleve të reja me gaz

TEC Numër i agregateve Тип
Pinst

(MW)

TE TO Shkup 1 SNR, energji e kombinuar 
ngrohëse dhe elektrike 234

Kogel 10 motorë x 3 MW Motorë me gaz natyror 30

Energjetika ELEM 2 SNR, energji e kombinuar 
ngrohëse dhe elektrike 20

Gjithsej 284

Në Tabelën 4.3. Janë dhënë parametrat themelor teknik të HEC në Maqedoni.
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Tabela 4.5. Parametra themelor të HEC ekzistuese  

HEC
Qinst / аgr.

(m3/s)
Pinst

(MW)
Hyrje në SEE

(viti)
Vërtok 9 172 1957 / 1973*
Tikvesh 36 116 1966 / 1981*
Glloboçicë 27 42 1965*
Spile 36 84 1969*
Kozjak 50 88 2004
Sv.Petka 50 36,4 2012
Matkë 40 9 1937/2009*
Raven 10,6 21,6 1959 / 1973*
Vrben 4,6 12,8 1959*
GJITHSEJ 581,4

* të revitalizuara

Gjithashtu në SEE të Maqedonisë ka edhe HEC të vogla të cilat janë në pronësi të 
organizatave private të ekonomizimit të ujërave ose në pronësi të EVN. HEC të vogla 
kontribuojnë me fuqinë të instaluar prej rreth 45 (MW) dhe prodhim vjetor prej rreth 
100 (GWh). 

Në Fotogra�në 4.4. është prezantuar struktura e sistemit elektro transmetues dhe 
elektro centralet në R. të Maqedonisë.

Fotografia 4.4. Objekte ekzistuese dhe të planifikuara të sistemit transmetues të RM
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Në Fotogra�në 4.5. është shfaqur bilanci i gjendjes me furnizim me energji elektrike 
në Maqedoni për periudhën 1996-2007. 

Import-eksport
Hidro EVN
Hidro ELEM
Termo-mazut
Termo-qymyr

vitet

Fotografia 4.5. Bilanc i furnizimit me energji elektrike në Maqedoni

Në periudhën nga viti 1996 deri në vitin 2007 termo elektro-centralet me qymyr dhe të 
gjitha hidroelektranat bashkë mesatarisht prodhojnë 6100 (GWh) (nga 5469 (GWh) në vitin 
2002 deri 6482 (GWh) në vitin 2005). Në atë shumë, hidroelektranat marrin pjesë marrin 
pjesë mesatarisht me 19,8%. Kjo shumë, varësisht nga viti hidrologjik varron nga 11% (2001) 
deri 26% (2006). Nga viti 2000 dallimi deri në konsumin rritës plotësohet nga importi. Në 
vitin 2007 (Fotogra�a 1.6), TEC me qymyr (Manastir dhe Osllomej) marrin pjesë me 53%, 
hidroelektranat për shkak të hidrologjisë së thatë me 12%, TEC Negotinë me 5% dhe ek-
sporti me 30%. Kjo tregon se në vitet e fundit, rriten sasitë e energjisë së importuar elektrike, 
përkatësisht se kapacitetet ekzistuese prodhuese në Maqedoni nuk mja�ojnë për mbulim me 
fuqi dhe energji të nevojave të konsumit në vend.  

Import-eksport 30 %

Hidro EVN 1 %

Hidro ELEM 11%

Termo-mazut 5%

Termo-qymyr 53 %

Fotografia 4.6. Kontributi i TEC, HEC të caktuara dhe të importit në mbulimin e 
nevojave të konsumit për vitin 2007
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Mungesa e kapaciteteve prodhuese në Maqedoni për mbulim të nevojave me energ-
ji elektrike janë tregues alarmues për aktivitetin e nevojshëm intensiv për ndërtim të 
kapaciteteve të reja hidro dhe termo elektroenergjetike në Maqedoni. Kjo lë hapësirë 
edhe për teknologji të reja të BRE të cilat mund të ndihmojnë në përmirësimin e fur-
nizimit energjetik të vendit. Nga ana tjetër, gjendja aktuale energjetike në Maqedoni lë 
hapësirë edhe për implementim të masave të e�kasitetit energjetik në të gjitha sektorët 
e energjetikës, si në anën e kapaciteteve prodhuese energjetike, ashtu edhe në anën e 
konsumatorëve. 

 Sipas strategjisë për zhvillim të energjetikës në Maqedoni për periudhën 2008-
2020 me vizion deri në vitin 2030 të përpiluar nga Akademia e shkencave dhe e arteve 
e Maqedonisë – AShAM, në Maqedoni në periudhën deri në vitin 2030 plani�kohet të 
ndërtohet një pjesë e rëndësishme e hidro objekteve dhe e termo kapaciteteve. Nga hidro 
objektet e plani�kuara për ndërtim në Maqedoni në periudhën e ardhshme janë: HEC 
Ura e Boshkut, akumulimi Fusha e Lukovës me HEC Crn Kamen, HEC Çebren dhe Gal-
ishtë dhe HEC e vogla. Nga pajisjet termo-energjetike në periudhën e ardhshme plani�-
kohet edhe një elektranë me gaz në Shkup. Për mbulim të nevojave për energji bazike në 
periudhën pas vitit 2020 kur TEC ekzistuese me lignit do të jenë në fund të afatit të vet 
operativ, janë plani�kuar ndërtime të TEC të reja me linjit në Manastir dhe Mariovë, ose 
ndërkaq, si alternativë ekziston edhe ndërtim i pajisjes bërthamore energjetike.

Struktura e konsumit të energjisë elektrike te shfrytëzuesit individual 
- amvisëritë

Kënaqja e nevojave të përditshme të amvisërisë bashkëkohore është e pamundur pa 
shfrytëzimin e pajisjeve elektrike të cilat energjinë elektrike e transformojnë në lloj tjetër 
të punës së dobishme. Për shembull gatimi i ushqimit nuk mund të paramendohet pa 
stufë elektrike, mikser/blender elektrik; higjiena personale dhe e përgjithshme (larje 
personale, larje e rrobave, hekurosje, pastrim), janë pothuajse të pamundshme pa për-
dorimin e bojlerit elektrik, makina të larjes dhe tharjes së rrobave, makinë për larje të 
enëve, fen elektrik, hekur elektrik, thithëse pluhuri; komunikimet (telefon �ks dhe celu-
lar, kompjuterë, internet); zbavitje dhe informim (radio, televizion, pajisje multimediale) 
shpesh herë ngrohja dhe �ohja e ambientit jetësor dhe ngjashëm, na e tregojnë varësinë 
nga energjia elektrike, e me atë e pasqyrojnë edhe rolin dhe rëndësinë e energjisë elek-
trike për njeriun bashkëkohor. Këto faktorë, të plotësuar me nevojën tejet të madhe për 
ambient jetësor të pastër dhe cilësor kontribuojnë ndaj ndërtimit  të raportit të njeriut 
ndaj emergjentëve dhe ndaj energjisë elektrike, e në atë drejtim edhe ndaj shfrytëzimit 
racional, përkatësisht e�kas të resurseve energjetike dhe energjisë elektrike.

 Në Tabelën 4.4 është shfaqur struktura e konsumit të energjisë elektrike në një 
amvisëri mesatare katër anëtarësh me intervale të mundshme të shfrytëzimit nga të cilat 
në mënyrë të drejtpërdrejtë varet konsumi i tërësishëm i energjisë elektrike në nivel mu-
jor.
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Tabela 4.6. Struktura e konsumit të energjisë elektrike në një amvisëri katër 
anëtarësh 

Konsum mujor-amvisëri, 4 anëtarë 

Pajisje
 

Fu
qi

(k
W

)

K
yç

je
 d

ito
re

  

Kyçje mujore 
(orë)

Konsum mu-
jor (kWh)

Pjesëmarrja në 
përqindje (%)

nga deri nga deri nga deri

Bojler/ë, fen 2 2.5 60 90 120 180 26.85 26.67

Sobë elektrike 1 3 60 100 60 100 13.42 14.81

Ndriçim 0.2 10 250 350 50 70 11.19 10.37

Makinë larjeje 1   30 60 30 60 6.71 8.89

Frigorifer 0.15 12 300 400 45 60 10.07 8.89

Ngrirës 0.15 12 300 400 45 60 10.07 8.89

Makinë tharjeje 1   20 40 20 40 4.47 5.93

Kondicioner (�ohje) 1 5 30 40 30 40 6.71 5.93

TV 0.1 10 250 350 25 35 5.59 5.19

Pajisje elektronike 0.05 10 300 400 15 20 3.36 2.96

�ithëse pluhuri 1   7 10 7 10 1.57 1.48

          0 0 0.00 0.00

          447 675 100 100

Ngrohje (60 m2) 8 5 120 200 960 1600    

Ashtu siç shihet, pjesëmarrja më e madhe procentuale në shpenzimin e tërësishëm 
të energjisë elektrike (nëse mënjanohet ngrohja), kanë bojleri elektrik, soba elektrike, 
ndriçimi dhe �ohësit. Mu për këtë, kur bëhet �alë për e�kasitet energjetik në amvisëritë, 
vëmendje më e madhe i kushtohet shfrytëzimit racional pikërisht të këtyre pajisjeve.  
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PËRMIRËSIM I EFIKASITETIT ENERGJETIK

Përcaktim i konsumit ekzistues të energjisë elektrike të objektit

Për vlerësim të nivelit të konsumit të energjisë elektrike dhe vlerësimin e mundësive 
për përmirësim e�kasitetit energjetik, nevojitet të zbatohet procedurë e cila �llon me 
përcaktimin e konsumit ekzistues të energjisë elektrike. Për atë qëllim, realizohen akti-
vitetet vijuese:

• lexohen faturat për energjinë e shpenzuar elektrike për periudhë të caktuar kohore, 
sipas rregullës për një vit me tërë me përfshirje të plotë të të gjitha stinëve vjetore;

• shihen dhe konstatohen të gjitha zërat e caktuara në faturën për energjinë e 
shpenzuar elektrike;

• analizohen faturat e ndryshme për energjinë e shpenzuar elektrike të objekteve të 
ndryshme;

• analizohen faturat për energjinë elektrike në nivel vjetor;
• strukturohet konsumi i energjisë elektrike;
• identi�kohen faktorët që ndikojnë në konsumin e energjisë elektrike (fuqia, koha 

e punës, izolimi dhe ngjashëm);
• konstatohen shpenzuesit e mundshëm të energjisë elektrike;
• identi�kohet fuqia elektrike e çdo shpenzuesi veç-e-veç;
• ndahen shpenzuesit me regjim kohor të përhershëm (të vazhdueshëm) të punës 

nga konsumatorët me regjim të vazhdueshëm dhe të kohë pas kobshëm të punës;
• vlerësohet koha e punës e shpenzuesve të caktuar në objektin;
• vlerësohet shpenzimi i mundshëm i çdo aparati elektrik veç-e-veç;
• përcaktohet konsumi i mundur i tërësishëm i energjisë elektrike për një objekt të 

dhënë;
• krahasohen rezultatet e �tuara nga konsumi i përllogaritur e mundur i energjisë 

elektrike me energjinë e paguar – realisht të shpenzuar elektrike nga fatura;
• dallohen klasat e e�kasitetit energjetik;
• shqyrtohen mundësitë për aplikimin e pajisjeve me klasë të përmirësuar të e�ka-

sitetit energjetik;
• theksohen prodhime të cilat duhet të shënohen me etiketa për e�kasitet energjetik.
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Përcaktimi i konsumit të energjisë elektrike te shfrytëzuesit individual

Te shfrytëzuesit individual, përkatësisht amvisëritë, matja e energjisë elektrike bëhet 
në mënyrë të drejtpërdrejtë, gjatë tensionit nominal të rrjetit dhe vlerës reale të rrymës. 

Në Fotogra�në 4.7. është prezantuar përmbajtja e faturës për energji të shpenzuar 
elektrike të shfrytëzuesit individual për të cilin energjia elektrike regjistrohet me vlera 
të vërteta.

Adresa e vendit matës

Fotografia 4.7. Përmbajtja e faturës për energjinë e shpenzuar elektrike

Shenjat e caktuara e kanë domethënien vijuese:
• АV: Energji aktive, tarifa e lartë për periudhën e leximit;
• АN: Energji aktive, tarifa e ulët për periudhën e leximit;
• VT: Aktive (AVT): Energji aktive tërësisht e shpenzuar, tarifa e lartë, në periudhën 

përllogaritëse;
• NТ Aktive (ANT): Energji aktive tërësisht e shpenzuar, tarifa e ulët, në periudhën 

përllogaritëse.  

Shumës për energjinë e shpenzuar elektrike i bashkohen shumat për tatim të vlerës së 
shtuar (TVSh) prej 18% dhe taksa komunale për ndriçim publik e cila paguhet për çdo 
matës të regjistruar.
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Nga përmbajtja e faturës mund të nxirren konkluzionet vijuese:
1. Regjistrohet vetëm konsumi i energjisë aktive elektrike;
2. Konsumi i energjisë elektrike në tarifën e lartë dhe të ulët është përafërsisht e 

baras-peshuar;
3. Konsumi i tërësishëm i energjisë elektrike është relativisht mbi mesataren.
 
Pyetje: Në çfarë mënyrë dhe me cilat masa është e mundur zvogëlim i konsumit të 

energjisë elektrike?
Pyetje: Në çfarë mënyrë dhe me cilat masa është e mundur zvogëlim i shumës së 

faturës për energjinë e konsumuar elektrike?
Diskutim: Të theksohet pjesa e faturës që ka të bëjë me energjinë e konsumuar elek-

trike me tarifë të lartë dhe të ulët, si dhe sasia e tërësishme e energjisë së konsumuar 
elektrike!

Mundësi për përmirësim të e�kasitetit energjetik

Mundësitë për përmirësim të e�kasitetit energjetik përcaktohet me aktivitetet vijuese:
 - bëhet vlerësim global për ekzistimin e mundësisë për përmirësim të e�kasitetit 

energjetik të aparateve dhe pajisjeve elektrike;
 - identi�kohen mundësi për përmirësim të e�kasitetit energjetik të aparateve dhe 

pajisjeve elektrike përmes:
• zëvendësimit të aparateve dhe pajisjeve ekzistuese të cilat janë më e�kase për nga 

ana e e�kasitetit energjetik;
• ndryshimit të mënyrës së shfrytëzimit;
• mundësive për zvogëlimin e kohës së shfrytëzimit;
• mënyrës së mirëmbajtjes;

 - dallohen mundësi për përmirësim të e�kasitetit energjetik të ndriçimit elektrik:
• dritat kursyese (kompakte �uoreshente) ose LED;
•  instalimit të sensorëve në ambientet ku ka vetëm lëvizje,  e jo qëndrim – hapësira 

të shkallëve, korridore dhe ngjashëm;  
 - konstatohen mundësi për përmirësim të e�kasitetit energjetik të �ohësve-frig-

oriferëve dhe ngrirësve:
• zgjedhjen e mirë e pajisjes në pajtim me klasën dhe madhësinë e saj;
• vendin dhe kushtet e hapësirës ku vendoset pajisja;
• mënyra e përdorimit të pajisjeve për �ohje;
• mënyra e mirëmbajtjes së pajisjeve për �ohje;

 -  identi�kohen mundësi për përmirësim të e�kasitetit energjetik të stufave elek-
trike:

• zgjedhje e mirë e pajisjes në pajtim me klasën dhe madhësinë e tij;
• vendi dhe kushtet e hapësirës ku vendoset pajisja;
• mënyra e shfrytëzimit të stufës elektrike;
• mënyra e mirëmbajtjes së stufës elektrike;

 - theksohen mundësi për përmirësim të e�kasitetit energjetik të makinave për 
larje rrobash, makinave për larje të enëve dhe makinave për tharje:
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• zgjedhje e drejtë e pajisjes në pajtim me klasën dhe madhësinë e tij;
• vendi dhe kushtet e ambientit ku vendoset pajisja;
• mënyra e përdorimit të pajisjes;
• mënyra e mirëmbajtjes së pajisjes;

 - shihen mundësitë për përmirësim të e�kasitetit energjetik të pajisjeve me op-
sion për punë në stand-by:

• zgjedhje e drejtë e pajisjes në pajtim me klasën dhe madhësinë e tij;
• njohje e konsumit të pajisjeve në stand-by regjimin;
• mënyra e përdorimit të pajisjes;

 - dallohen mundësi për përmirësim të e�kasitetit energjetik të pajisjeve elektrike 
të cilat nuk e kanë të detyrueshme të kenë etiketë për shënimin e klasës të e�k-
asitetit energjetik.

Masa për përmirësim të e�kasitetit energjetik

Masat për përmirësim të e�kasitetit energjetik të aparateve dhe pajisjeve elektrike në 
thelb i përfshijnë, por nuk janë të ku�zuar, me procedurat dhe masat vijuese:

• gjatë zëvendësimit të llambave elektrike, zëvendësimi bëhet me drita kursyese;
• në hapësirat ku ka vetëm lëvizje, e jo edhe qëndrim (hapësira të shkallëve, korri-

dore dhe kalime të ndryshme dhe ngjashëm) të jenë të automatizuara, përkatësisht 
me sensorë të instaluar për lëvizje;

• gjatë blerjes së pajisjes së re për �ohje  gjithmonë duhet të mbahet llogari për 
klasën e e�kasitetit energjetik të prodhimit dhe madhësia e nevojshme e pajisjes;

• vendosja e pajisjeve për �ohje të jetë në vend sa më të �ohët në objektin;
• pajisjet e �ohjes të mos jenë të ekspozuara në rrezatim të diellit;
• pajisja për �ohje të jetë larg murit  minimum 10 (cm) nga ana e pasme e pajisjes;
• �ohësi të mos mbahet i hapur më tepër se sa që është e nevojshme;
• në pajisjen për �ohje të mos futet ushqim i nxehtë;
• shkrirje në kohë e pajisjes për �ohje, e posaçërisht kur trashësia e shtresës së akullit 

është më e madhe se 0,5 (cm);
• gjatë blerjes së stufës së re elektrike gjithmonë të mbahet llogari për klasën e e�ka-

sitetit energjetik të prodhimit dhe madhësia e nevojshme e pajisjes;
• gjithmonë të zgjidhen enë përkatëse  në raport me pllakën ngrohëse;
• gjatë ngrohjes së përbërësve të caktuara enët gjithmonë të jenë të mbuluara me 

kapak;
• kurrë të mos ngrohet pllakë e zbrazët ngrohëse;
• dera e furrës të hapet vetëm sipas nevojës;
• të mos përdoren enë të deformuara;
• soba elektrike rregullisht të pastrohet (trupat ngrohëse) nga pa pastërtia dhe yn-

dyra;
• gjatë blerjes së makinave të reja për larje rrobash, makinave për larje të enëve dhe 

makinave për tharje të rrobave gjithmonë të mbahet llogari për klasën e e�kasitetit 
energjetik të prodhimit dhe madhësia e nevojshme e pajisjes;

• gjatë përdorimit të makinës për larje rrobash të zgjidhet programi me temperaturë 
më të ulët të ujit e cila do të mundësojë larje cilësore;

• gjithmonë makina të përdoret kur është plot me rroba që janë për larje, në pajtim 



187

EFIK
A

SITETI EN
ERG

JETIK
 I O

BJEK
TEV

E

me rekomandimet e prodhuesit;
• rregullisht të pastrohen dhe mirëmbahen makinat për larje rrobash, makinat për 

larje të enëve dhe makinat për tharje, në pajtim me udhëzimet dhe rekomandimet 
e prodhuesit;

• stand-by pajisjet të shkyçen nga rrjeti kur nuk përdoren një periudhë më të gjatë 
kohore;

• për pajisjet elektrike të cilat nuk e kanë të detyrueshme të kenë etiketë për shënimin 
e klasës të e�kasitetit energjetik të mbahet llogari gjatë blerjes së pajisjes për shpen-
zimin e energjisë elektrike gjatë përdorimit.

Konsumi i energjisë elektrike te konsumatorët industrial dhe afarist

Te shfrytëzuesit e mëdhenj, të cilët zakonisht posedojnë transformator të vetin, matja 
e energjisë elektrike mund të bëhet në anën e tensionit të lartë ose në atë të tensionit të 
ulët të transformatorit. Gjatë kësaj, nëse matja e energjisë elektrike të shpenzuar bëhet në 
anën e tensionit të lartë të transformatorit, përdoret transformator matës për tensionit 
ose të rrymës (matje e tërthortë e konsumit të energjisë elektrike), ndërsa të shfrytëzu-
esit të të cilët matja bëhet në anën e tensionit të ulët, matja bëhet përmes transformator 
matës të korrentit (matje gjysmë e tërthortë të shpenzimit të energjisë elektrike). Në të 
dy rastet, aplikohet i ashtuquajturi koe�cient i transformimit të matësit elektrik. Vlera 
e energjisë elektrike realisht të shpenzuar �tohet si prodhim nga vlera e matur dhe ky 
koe�cient.
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Adresa e vendit matës

Fotografia 4.8. Përmbajtje e faturës për energjinë e shpenzuar elektrike për 
konsumator me matës transformatori

Vlerë tjetër karakteristike për konsumatorët e mëdhenj është ngarkesa maksimale 
15-minutash e konsumatorit, ose fuqi ekzekutive. Shpesh herë, me racionalizim të vogël 
të konsumatorëve të llojeve të ndryshme te konsumatorët e mëdhenj, kjo vlerë mund të 
zvogëlohet në mënyrë të konsiderueshme. Gjithsesi, zvogëlimi i vlerës së fuqisë ekze-
kutive nuk kontribuon për kursime energjetike te shfrytëzuesi (përse?), por mund të 
ndikojë në mënyrë të konsiderueshme të ndikojë mbi shumën e përgjithshme në para të 
faturës për energjinë e shpenzuar elektrike.   

Në Fotogra�në 4.8. është prezantuar përmbajtja e faturës për energjinë e shpenzuar 
elektrike të konsumatorit për të cilin energjia elektrike regjistrohet përmes matësit të 
transformatorit koe�cienti i transformimit i të cilit është 100. Shenjat e caktuara e kanë 
kuptimin vijues:

• А VT: Energji aktive, tarifa e lartë;
• А NT: Energji aktive, tarifa e ulët;
• Р VT: Energji reaktive, tarifa e lartë;
• Р NT: Energji reaktive, tarifa e ulët;
• АМ (kW): Ngarkesë maksimale 15-minutash gjatë periudhës matëse (fuqi ekze-

kutive).
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Nga përmbajtja e faturës mund të nxirren përfundimet e mëposhtme:
1. Konsumi mbizotërues i energjisë elektrike është në periudhën e tarifës së lartë;

Pyetje: Në çfarë mënyre dhe me të cilat masa është i mundur zvogëlimi i energjisë 
aktive elektrike?

2. Konsumi i energjisë reaktive edhe në tarifën e lartë edhe në atë të ulët është nën 
nivelin e lejuar, për shkak të së cilës edhe shuma për energjinë reaktive është 0. Sepse, 
niveli i lejuar i konsumit të energjisë është deri në faktor të fuqisë prej 0,95, niveli i lejuar 
i konsumit të energjisë reaktive është deri 33% nga konsumi i energjisë aktive (përse?);

Në këtë rast, niveli i lejuar i energjisë së shpenzuar reaktive do të kishte qenë:
RVT lej. = АВТх0,33 = 18074х0,33 = 5964 (kVArh) dhe
RNT lej. = АНТх0,33 = 6245х0,33 = 2060 (kVArh)

Pyetje: vallë për këtë shfrytëzues rekomandohet të instalohet pajisje për kompensim 
të energjisë reaktive?

3. Shuma e paguar për fuqinë ekzekutive është dominante në raport me shumën për 
energjinë e shpenzuar elektrike.

Është e qartë se, në këtë rast, shuma për fuqinë ekzekutive është 56% nga vlera e tërë-
sishme, që do të thotë se, nëse mund të bëhet ri-shpërndarje të aktiviteteve, ka hapësirë 
për zvogëlim të shumës, gjatë konsumit të njëjtë të energjisë elektrike.   

Pyetje: Në çfarë mënyre dhe me të cilat masa është i mundur zvogëlimi i fuqisë ekze-
kutive?

Diskutim: Të theksohet pjesa e faturës që ka të bëjë me energjinë e shpenzuar elektrike 
dhe pjesa që ka të bëjë me fuqinë maksimale!

Vlerësimi i rezultateve nga aplikimi i masave për e�kasitet energjetik 
në objekte

Për implementimin e masave për e�kasitet energjetik nga aspekti i energjisë elektrike 
në një objekt të caktuar, nevojitet analizë e detajuar e konsumit të energjisë elektrike të 
konsumatorëve të caktuar në objektin. Kjo është shkak që masat për e�kasitet energje-
tik mund të sjellin investime të larta, si për blerje të pajisjeve të reja elektrike edhe për 
zëvendësimin e atyre të vjetra me të reja më e�kase dhe më kursyese.

Në këtë pjesë janë prezantuar mundësitë për implementim të masave për e�kasitet 
energjetik të cilat burojnë vetëm nga sfera e konsumatorëve individual, për shkak se 
masat për përmirësim të e�kasitetit energjetik janë  të mundura në pothuajse të gjitha 
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objektet ndërtimore ku është e nevojshëm shfrytëzimi i energjisë elektrike. Është bërë 
një vlerësim i intensitetit energjetik në SEE të Maqedonisë përmes analizës së konsumit 
të energjisë elektrike dhe ndarjes së konsumatorëve për nga sektorët dhe kategorizimi i 
tyre. Për këtë qëllim duhet theksuar se është shumë e vështirë të vlerësohet me saktësi 
ose të matet konsumi i energjisë elektrike të aparateve të caktuara elektrike ose pajisjeve 
të tilla si: konsumatorë termik për ngrohje, bojlerë për ujë të nxehtë, soba elektrike, kon-
sumi për ndriçim, konsumi i pajisjeve të tjera në shtëpi si makina larëse, lavapjata, video 
dhe audio aparate, pajisje elektrike për �ohje si kondicionerë, avulluese e të tjera. Kjo 
është veçanërisht e vështirë për SEE të Maqedonisë për shkak se të gjitha pajisjet janë 
të lidhura me të njëjtin matës dhe kjo nuk është e mundur të vlerësohet me saktësi, por 
ekziston një metodologji për vlerësimin e energjisë së konsumuar elektrike për pajisje 
ose nga lloji i dobishëm i energjisë (termike, ndriçuese etj.).

Në sisteme  energjetike ku ka furnizim multi-energjetik nga më shumë lloje të 
ndryshme të resurseve energjetike (energji elektrike, gaz natyror, apo sisteme për fur-
nizim qendror me energji të ngrohjes, sisteme për furnizim qendror me ujë të ngrohet 
sanitar dhe sisteme të tjera), është më e lehtë të vlerësohet intensiteti  energjetik për 
lloje të caktuara të aparateve apo pajisjeve, sepse aparatet dhe pajisjet e caktuara  janë të 
kyçura në sisteme të ndryshme të furnizimit me energji. Për shembull, në vendet perën-
dimore ku ka sistem tejet të zhvilluar të furnizimit me gaz natyror deri në çdo amvisëri 
dhe konsumator industrial, aparatet termike për ngrohje, bojlerët për ujë të nxehtë ose 
stufat për gatim janë të kyçur në gazin, ndërsa llojet e tjera të shpenzuesve të energjisë 
(pajisje ndriçimi, makina për larje rrobash ose për larje pjatash, audio dhe video aparate 
të ndryshme si televizorë, sisteme muzikore, sisteme kompjuterike etj.) janë të lidhura në 
rrjetin shpërndarës të sistemit elektro-energjetik. Në rast të këtillë është më lehtë të bëhet 
vlerësim i çdo shpenzuesi individual. 

Në Maqedoni, rrjeti i gazsjellësit është ende i pazhvilluar dhe nuk ka rrjet shpërndarës 
për gaz natyror, por vetëm konsumatorë të caktuar industrial e përdorin gazin natyror si 
energens. Sistemi gaz-sjellës me kapacitet prej 800 milion (m3) është ende i pashfrytëzuar 
në shkallë të mja�ueshme dhe intensiteti momental është rreth 100 milion (m3) në vjet, 
gjë e cila paraqet rreth 12% nga kapaciteti i sistemit gaz-sjellës.

Rol dominues në sektorin e energjisë në Maqedoni ka sektori elektro-energjetik, me 
ç’rast shumica e konsumatorëve nuk kanë mundësi për zgjedhje të llojit të energensit, 
por gjerësisht përdoret energjia elektrike. Prandaj, në këtë kon�gurim të rrjetit ku dom-
inon SEE, është shumë më e vështirë të vlerësohet intensiteti i konsumit  për lloje të 
caktuara të dobishme të energjisë (termike, ndriçuese etj.) ose sipas pajisjeve ose llojeve 
të konsumatorëve. Ka mundësi që në sajë të metodologjive të caktuara të bëhet vlerësim 
i konsumit të energjisë elektrike sipas llojeve të caktuara si:

• Energji termike për ngrohje, 
• Energji për ndriçim,
• Lloje të tjera të konsumit energjetik.

Bazuar në vlerësimin e intensitetit energjetik mund të vlerësohet se sa energji do të 
mund të kursehet me aplikimin e teknologjive të ndryshme të e�kasitetit energjetik ose 
me aparate kursyese energjetike. e�kasiteti energjetik mund të aplikohet te:

• Konsumatorët industrial me zëvendësimin e lëndës djegëse energjetike të llojit të 
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ndryshëm,
• Aplikim të teknologjive me e�kasitet energjetik për prodhimtari, me ç’rast kurseh-

et energji për njësi të prodhimit të gatshëm.

Të konsumi distributiv, e�kasiteti energjetik mund të aplikohet te:
• Zëvendësimi i aparateve elektrike me të reja më e�kase të cilat shpenzojnë më pak 

energji nga klasa А, А+, А++
• Zëvendësimi i dritave me �je të skuqura me llojet e reja të poçeve, si për shem-

bull ato kursyese (kompakt �uoreshente), me zhivë ose LED drita. Kjo mund të 
zbatohet te ndriçimi i rrugëve, të sinjalizimeve të ndryshme në komunikacion, e 
gjithsesi e�kasitet më masiv dhe më të madh do të kishte pasur të amvisëritë dhe 
ndërtesat publike. 

Indikatorë energjetik për zhvillim të qëndrueshëm energjetik 

Për ta vlerësuar nevojën për kursim të energjisë, ose zbatimin e masave të e�kasitetit 
energjetik, është e nevojshme të bëhet një analizë e parametrave të caktuara ekonomike 
ose të dhënave statistikore, që shërbejnë si indikatorë për zhvillim të qëndrueshëm en-
ergjetik. Në bazë të vlerësimit të intensitetit energjetik mund të vlerësoni se sa energji do 
të mund të kursehet me aplikimin e teknologjive të ndryshme të e�kasitetit energjetik 
ose me zëvendësimin e pajisjeve të vjetra me pajisje të reja që janë më e�kase për nga ana 
e e�kasitetit energjetik. Në tabelën më poshtë janë dhënë parametrat themelore statis-
tikore për zhvillimin energjetik të Maqedonisë.
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Tabela 4.7. Parametra themelore statistikore për Maqedoninë

Indikatorë themelor 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Popullatë 2.01 2.02 2.03 2.04 2.02 2.03 2.03 2.04 2.04

BPV (miliona USA $) 3540 3730 3899 3723 3755 4119 4298 4534 4892

BPV (milionaEuro) n.a. 3448 3893 3839 4001 4105 4325 4676 5081
Energji tërësisht e 
nevojshme (TPES) (ТЈ) 121622 118815 115786 112120 121099 114744 115099 119869 122481

Energji tërësisht e 
nevojshme (TPES) (ktoe) 2905 2838 2766 2678 2892 2741 2749 2863 2925

Import (ТЈ) 53707 46872 55603 52554 71340 57190 57111 66100 70502

Import (ktoe) 1283 1120 1328 1255 1704 1366 1364 1579 1684
Konsum �nal i ener. elek. 
(GWh) 6446.5 6181.3 6355.8 6385.6 6426.1 7234.0 7420.2 8062.8 8357.7

Prodhimi i ener. elek. 
(GWh) 7049 6863 6811 6361 6090 6737 6666 6941 7005

-hidro 1083 1389 1170 626 757 1374 1482 1492 1649

-termo 5966 5475 5641 5735 5333 5363 5183 5449 5355
Производство на ел.ен. 
(ktoe) 606 590 586 547 524 579 573 597 602

-hidro 93 119 101 54 65 118 127 128 142

-termo 513 471 485 493 459 461 446 469 460

 Indikatorë të kombinuar 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Energji tërësisht e 
nevojshme/ popullatë (toe/
banor)

1,44 1,40 1,36 1,31 1,43 1,35 1,35 1,41 1,43

Energji tërësisht e 
nevojshme / BPV (ktoe/
mil. USA $)

0,82 0,76 0,71 0,72 0,77 0,67 0,64 0,63 0,60

Energji tërësisht e 
nevojshme / BPV (ktoe/ 
mil. Euro)

  0,82 0,71 0,70 0,72 0,67 0,64 0,61 0,58

Konsumi i energjisë elektr./
popullatë (kWh/ banor) 3,203 3,058 3,129 3,132 3,181 3,569 3,651 3,958 4,096

Konsumi i energjisë elektr./ 
BPV (kWh/USA $) 1,82 1,66 1,63 1,72 1,71 1,76 1,73 1,78 1,71

Konsumi i energjisë elektr./ 
BPV (kWh/Euro)   1,79 1,63 1,66 1,61 1,76 1,72 1,72 1,64

Indikatorët përkatës janë prezantuar në mënyrë gra�ke në fotogra�në më poshtë, të 
cilat gjithsesi mund të shërbejnë si indikatorë për zhvillimin energjetik të Maqedonisë.
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Indikatorë të 
kombinuar

Energji  tërësisht e nevojshme/ popullatë (banor)
Energji  tërësisht e nevojshme /BPV (mil.USA)
Energji  tërësisht e nevojshme /BPV (mil. Euro)
Konsumi i energjisë elektr./ BPV (mil.USA)
Konsumi i energjisë elektr./ BPV (mil.Euro)

Fotografia 4.9. Indikatorë të zhvillimit energjetik të Maqedonisë

Këto indikatorë e japin pasqyrën për intensitetin energjetik të ekonomisë dhe sho-
qërisë së Maqedonisë, lëvizja e bruto prodhimit kombëtar, konsumi i energjisë për një-
si prodhim ose për njësi BPV. Në krahasim me të njëjtat parametra nga vendet e tjera 
mund të bëhet analizë e e�kasitetit energjetik të Maqedonisë. 

Mundësi për kursim energjetik në objekte dhe amvisëri

E�kasiteti energjetik do të mund të de�nohej si “Shfrytëzim racional i resurseve 
në dispozicion të energjisë”, ose thënë me �alë të tjera, e�kasiteti energjetik është rrit-
je e e�kasiteti me zvogëlim të konsumit të energjisë, përmes zvogëlimit të humbjeve. 
Domethënë, për të mund të bëjmë kursim të energjisë, duhet të zvogëlohen humbjet çdo 
kund ku është e mundur.
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Nevoja të tjera për 
energji 10%Gatim 7 %

Ndriçim 11 %

Ngrohje me ujë  15 %
Ngrohje dhe 
�ohje 57%

Fotografia 4.10. Strukturë e nevojave energjetike për energji elektrike në një familje 

Nevojat energjetike në shtëpinë mund të ndahen në pesë grupe:
• energji për ngrohje dhe �ohje të ambienteve 
• energji për ngrohje të ujit 
• energji për ndriçim 
• energji për gatim 
• nevoja të tjera për energji

Nga Fotogra�a 4.10. shihet se pjesa më e madhe e energjisë në shtëpinë, përkatësisht 
52%, shpenzohet për ngrohje dhe �ohje. 15% nga energjia është për ngrohje të ujit, për 
ndriçim në shtëpinë janë rreth 11% dhe për gatim rreth 7%. Energjia e mbetur prej 10%, 
shpenzohen për nevojat e tjera të cilat mundësojnë jetë komode dhe kënaqësi nga për�-
timet e teknologjisë së lartë (video, audio dhe aparate kompjuterike).

Në Fotogra�në 4.11. janë dhënë rrugët e humbjeve të energjisë termike në objektet. 
Gjithsesi, për zvogëlim të humbjeve duhet të aplikohen zgjidhje bashkëkohore arkitektoni-
ke dhe ndërtimore të objekteve me aplikimin e materialeve të reja ndërtimore me e�kasitet 
energjetik. 
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Humbje përmes 
dritares 51%

Humbje 
përmes kulmit 
10%

Humbje të sistemit për 
ngrohje 12 %

Për�time përmes 
dritares12%

Energji për  
ngrohje 82%

Humbje 
përmes murit 
të jashtëm 21%

Humbje përmes nën 6%

Për�time të brendshme 6%

 

Fotografia 4.11. Humbje termike dhe/ose përfitime në shtëpinë

Mënyrë tjetër për kursim energjetik paraqet shfrytëzimi i aparateve të reja kursyese 
elektrike që janë me e�kasitet energjetik dhe shpenzojnë më pak energji.

Klasat energjetike të pajisjeve elektrike 

Siç është theksuar më lartë, mundësitë më të mëdha për rritje të e�kasitetit energjetik 
të pajisjeve elektrike janë në aplikimin e pajisjeve me klasë më të lartë energjetike ose 
zëvendësim i atyre ekzistuese me të reja, pajisje më e�kase energjetike, nëse këto janë 
shpenzime të arsyeshme investuese.

Në Fotogra�në 4.12. është prezantuar pamja e përgjithshme e etiketës me të cilën 
shënohet e�kasiteti energjetik i pajisjeve elektrike.

Fotografia 4.12. Etiketë për shënimin e klasës energjetike të pajisjeve elektrike
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Në tregun sot mund të gjenden shumë prodhime me e�kasitet energjetik. Çdonjëri 
nga ato ka “Etiketë energjetike”. Etiketat nga UE mundësojnë informacione të cilat na e 
lehtësojnë krahasimin e e�kasitetit energjetik të pajisjeve të ndryshme dhe informojnë 
për konsumin e energjisë që e bën pajisja në kushte standarde, e shprehur në kWh/në vit. 
Sa është më e�kas prodhimi, aq më pak energji i nevojitet. Me “A” shënohet prodhimi cili 
është më e�kas për nga ana energjetike, ndërsa me “G” ai prodhim që është më jo e�kas 
për nga ana energjetike. Për pajisje �ohëse aplikohen edhe shenja shtesë А+ dhe А++. 

Për shembull, makina për larje të enëve (lava pjata) e shënuar me “A” shpenzon 27% 
më pak energji nga e njëjta makinë e tillë me shenjën “C”, ndërsa aparati për �ohje i 
shënuar me “А+” shpenzon 56% më pak energji se sa i njëjti aparat për �ohje i shënuar 
me “C”.

Kur bëhet �alë për dritat, krahasohen poçet me �je të skuqura, ato �uoreshente, kom-
pakte �uoreshente (të ashtuquajtura poçe kursyese) dhe LED dritat. Shikuar në përg-
jithësi, nga aspekti i fuqisë, një dritë �uoreshente kompakte mund të zëvendësojë rreth 
9 llamba me �je të skuqura, ndërsa një LED dritë zëvendëson 5 – 8 drita kompakte 
�uoreshente. Ndërkaq, nga aspekti i kohëzgjatjes së shfrytëzimit, vlejnë krahasime të 
ngjashme: poçet me �je të skuqura kanë kohëzgjatje të shfrytëzimit prej rreth 1000 orë 
pune gjatë kushteve optimale, dritat kompakte �uoreshente 6 – 10 herë më tepër ((6000 
deri 10000 orë), ndërsa LED-dritat zgjasin 5-10 herë më gjatë nga dritat kompakte �uo-
reshente (30000 – 100000 orë). 

      
Fotografia 4.13. Drita me fije që ndizet, drita kompakte fluoreshente dhe LED-drita

Kohëve të fundit bëhen përpjekje për instalim të sa më tepër drita për ndriçimin e 
rrugëve të furnizuara përmes paneleve diellore. Ato punojnë në parimin që gjatë ditës ta 
transformojnë energjinë diellore në elektrike dhe e depozitojnë në bateri, ndërsa më vonë 
gjatë natës përmes baterive furnizohen LED-dritat me e�kasitet energjetik të cilat shpen-
zojnë shumë më pak energji për ndriçim të njëjtë, krahasuar me dritat konvencionale.
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Fotografia 4.14.  Dritë rruge e furnizuar me panel diellor

Etiketat për e�kasitet janë të obligueshme për llojet vijuese të pajisjeve shtëpiake:
• �ohës dhe ngrirës 
• makina për larje rrobash 
• makina për tharje rrobash 
• makina për larje të [enëve 
• soba elektrike 
• pajisje për klimë (kondicionerë)
• drita

Implementim i masave për aplikimin e e�kasitetit energjetik 

Efektet nga aplikimi i masave për e�kasitet energjetik valorizohen nga konsumi, për-
katësisht si masa të implementuara të shfrytëzuesit distributiv dhe industrial. Përmirë-
simi i e�kasitetit energjetik te konsumatorët distributiv mund të bëhet me aplikim të 3 
masave të e�kasitetit energjetike:

• Zvogëlim i nevojave për energji elektrike për ngrohje me zëvendësim me energense 
të tjera (gaz, ngrohje qendrore dhe me përmirësim të zgjidhjeve ndërtimore dhe 
arkitektonike të objekteve përmes materialeve të reja për izolim termik e të tj.)

• Zvogëlim i nevojave për energji elektrike për ndriçim (nëpër rrugët dhe në objek-
tet) me aplikimin e dritave me e�kasitet më të madh energjetik të cilat kursejnë 
edhe deri 60 % të energjisë për të njëjtën sasi të ndriçimit ose me aplikimin e fur-
nizimit solar të dritave të rrugës ose të sinjalizimit të semaforëve dhe përdorim të 
LED dritave etj. 
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• Zvogëlim i nevojave për energji elektrike për aparate elektrike në amvisëritë me 
aplikimin e pajisjeve kursyese më e�kase nga klasa A ose А+ dhe klasa më të larta.

• Përmirësimi i e�kasitetit energjetik te konsumatorët industrial konstatohet në 
(gaz, derivate të na�ës, BRE ose tjetër).
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RËNDËSIA E EFIKASITETIT ENERGJETIK 

Vlerësimi i konsumit vjetor të energjisë elektrike në R. e Maqedonisë 
pa zbatimin e masave për përmirësim të e�kasitetit energjetik  

Rritja e nevojave për energji elektrike buron nga rritja e prodhimtarisë industriale në 
R. e Maqedonisë, por edhe nga modernizimi i jetës së përditshme te amvisëritë – rritje 
e numrit të kondicionerëve, pajisjeve elektronike, kompjuterizimi i ambienteve afariste 
dhe të banimit dhe ngjashëm. Për të bërë vlerësim i lëvizjes së nevojave për energji elek-
trike në nivel vjetor për një periudhë më të gjatë kohore, niset nga një pikë referuese, për 
shembull, nevojat për energji elektrike në vitin 2010 dhe supozohet rritje vjetore prej 
2,5%. Nëse konsumi i tërësishëm e energjisë elektrike në vitin 2010 ka qenë 7000 (GWh), 
nga të cilat nevojat e konsumit distributiv (pa humbjet) kanë qenë rreth 5000 (GWh), 
ndërsa të konsumatorëve industrial (pa humbje) janë rreth 2000 (GWh). 

Me rritje të konsumit prej rreth 2,5% në nivel vjetor, mund të bëhet projektim e 
lëvizjes të konsumit distributiv dhe industriale. Ky projektim është prezantuar në Fo-
togra�në 4.15 dhe Tabela 4.6.

Tabela 4.8. Projektim i konsumit distributiv dhe industrial  

2010 2015 2020 2025 2030
Konsum. distributiv 5000 5657 6400 7241 8193
Konsum. industrial 2000 2263 2560 2897 3277

Teknologji industriale

Konsum. distributiv

Fotografia 4.15. Prezantim grafik i projektimit të konsumit distributiv dhe industrial

Projektimet për lëvizje të energjisë së shpenzuar elektrike te lloje të caktuara të kon-
sumatorëve janë dhënë në Fotogra�në 4.16 dhe Tabelën 4.7.



200

EFIK
A

SIT
ET

I EN
ER

G
JET

IK
 I O

BJEK
T

EV
E

Tabela 4.9. Projektim i konsumit individual të energjisë elektrike pa masa për 
efikasitet energjetik

2010 2015 2020 2025 2030
Ngrohje 500 566 640 724 819
Ndriçim 400 453 512 579 655
Aparate elektrike 2000 2263 2560 2897 3277
Të tjera distrubuive 
(shpërndarëse) 2100 2376 2688 3041 3441
Konsum. distributiv 5000 5657 6400 7241 8193
Konsum. industrial 2000 2263 2560 2897 3277

Konsum. industrial
Të tjerë distr.
Aparate kursyese
Ndriçim
Ngrohje

Fotografia 4.16. Projektim i konsumit individual të energjisë elektrike pa masa për 
efikasitet energjetik

Vlerësim i konsumit vjetor të energjisë elektrike në R. të Maqedonisë 
me aplikimin e masave për përmirësim të e�kasitetit energjetik

Vlerësimi për konsumin e energjisë elektrike për nevojat e ngrohjes në Maqedoni 
janë rreth 500 (GWh)  në vjet për vitin 2010. Ky vlerësim bëhet si dallim midis konsum-
it të energjisë elektrike në periudhën dimërore dhe verore. Gjithsesi, vlerësimi është i 
përafërt, sepse në R. e Maqedonisë është numri i madh i amvisërive të cilat shfrytëzojnë 
ko�orë me dru për ngrohje për ngrohje të ambientit, me ç’rast të njëjtat përdoren edhe 
për gatimin e ushqimit, ndërsa ndonjëherë edhe për ujë të ngrohët sanitar. 

Gjithsesi se këtu ka edhe pasiguri të caktuar edhe për llojet e tjera të konsumit të en-
ergjisë elektrike në distribuimin, siç janë:  

• Shfrytëzim i energjisë elektrike për �ohje në ditët veror, 
• Konsum më i madh për ndriçim në muajt dimëror për shkak të gjatësisë më të 

madhe të natës, 
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• Dallime të vogla të tjera në llojet e konsumit distributiv.

Vlerësimi i nevojave vjetore për ndriçim (të rrugëve dhe tjetër) janë rreth 400 (GWh)  
në vjet për vitin 2010, ku mund të bëhet masë shtesë për e�kasitet energjetik më zëvendë-
sim të dritave ekzistuese me ato me zhivë, të neonit ose LED dritave.

Vlerësimi i nevojave vjetore për aparatet e tjera elektrike (stufa, frigoriferë, makina 
për larje të rrobave, TV dhe pajisja tjetër elektronike, si dhe aparatet e tjera të kuzhinës e 
të tjera) vlerësohet në 2000 (GWh)  për vitin 2010. Në këtë pjesë të konsumit distributiv 
mund të bëhet kursim shtesë të energjisë elektrike me aplikimin e aparateve që kursejnë 
dhe më e�kas për nga ana energjetike nga klasa A e më lartë. 

Faktorët për e�kasitet energjetik për sektorë të caktuar të konsumit distributiv dhe te 
konsumatorët industrial valorizohen me faktor të përmirësimit të e�kasitetit është dhënë 
në Tabelën 4.8.

Tabela 4.10. Faktorë për përmirësim të efikasitetit energjetik te konsumatorë të 
caktuar  

2010 2015 2020 2025 2030
Ngrohje 0 0,1 0,3 0,5 0,7
Ndriçim 0 0,1 0,3 0,5 0,6
Aparate elektrike 0 0,1 0,3 0,5 0,5
Konsum. industrial 0 0,1 0,2 0,3 0,4

Ekziston vlerësimi se aplikimi i masave për e�kasitet energjetik do të implementohen 
në mënyrë të përshkallëzuar te konsumatorët me një dinamikë të caktuar, gjithsesi në 
varësi të fuqisë ekonomike të konsumatorëve, përkatësisht me rritjen e BPV në Maqe-
doni. Viti �llestar – 2010, është vit bazik me nivel të aplikimit të e�kasitetit energjetik 0. 
Kjo do të thotë se masat e e�kasitetit energjetik valorizohen me dinamikë të caktuar duke 
�lluar nga viti bazik në çdo 5 vite.

Në bazë të tabelës paraprake mund të bëhet projektim për lëvizje të nevojave për en-
ergji elektrike (në nivel distributiv dhe industrial) me aplikimin e masave për e�kasitet 
energjetik. Këto projektime janë prezantuar në Tabelën 4.9 dhe Fotogra�në 4.17.

Krahasimi midis konsumit distributiv dhe industrial pa dhe masa të e�kasitetit energ-
jetik tregon dallim të madh gjatë periudhës së shqyrtimit. Pa masat për e�kasitet energ-
jetik konsumi distributiv në vitin përfundimtar 2030 do të kishte qenë rreh 8200 (GWh), 
ndërsa me masat për e�kasitet energjetik i njëjti është i zvogëluar deri 5600 (GWh), 
përkatësisht kemi kursim prej 2600 (GWh). Konsumi industrial pa masat e e�kasitetit 
energjetik deri në vitin përfundimtar 2030 do të ishte rreth 3300 (GWh), ndërsa me 
masat për e�kasitet energjetik i njëjti është zvogëluar në rreth 2000 (GWh), përkatësisht 
ka kursim prej 1300 (GWh).  Në thelb, vërehet se pa masat për e�kasitet energjetik, rritja 
e konsumit është e vazhdueshme, ndërsa me masat për e�kasitet energjetik, efekti nga 
konsumi i shtuar kompensohet me efektet nga masat për e�kasitet energjetik, përkatë-
sisht fotogra�a e fundit në esencë tregon se me aplikimin e masave për përmirësim të 
e�kasitetit energjetik mund të zhdëmtohen nevoja për rritje të energjisë elektrike, për-
katësisht të ruhet niveli i konsumit gjatë periudhës prej 20 vite.
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Tabela 4.11. Projektim i konsumit individual të energjisë elektrike me aplikimin e 
masave për efikasitet energjetik përmes faktorëve përkatës 

2010 2015 2020 2025 2030
Ngrohje 500 509 448 362 246
Ndriçim 400 407 358 290 262
Aparate elektrike 2000 2037 1792 1448 1639
Të tjerë distributiv 2100 2376 2688 3041 3441
Konsum. distributiv 5000 5329 5287 5141 5588
Konsum. industrial 2000 2037 2048 2028 1966

Konsum. industrial
Të tjerë distr.
Aparate kursyese
Ndriçim
Ngrohje

Fotografia 4.17. Projektim i konsumit individual të energjisë elektrike me aplikimin e 
masave për efikasitet energjetik përmes faktorëve përkatës
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KONKLUZION
 
Doracaku i bashkangjitur ndaj programit arsimor për lëndën “E�kasiteti energjetik 

i objekteve” për nxënësit e profesionit ndërtimor, makinerik dhe elektroteknik duhet 
t’u mundësojë arsimtarëve të lëndës aspekte themelore pikënisje për e�kasitet energje-
tik, si dhe mënyrat për përmirësim të e�kasitetit energjetik me aplikimin e zgjidhjeve 
bashkëkohore tekniko-teknologjike, materialeve dhe pajisjeve si bazë për e�kasitet të 
përmirësuar energjetik. 

Nxënësit  nga viti përfundimtar do të për�tojnë dituri dhe shkathtësi me të cilat do 
të mund ta vlerësojnë nivelin e konsumit të energjisë në një objekt të caktuar, por edhe 
të dallojnë drejtime për përmirësim të e�kasitetit energjetik në periudhën afatgjate të 
eksploatimit të objektit.

Për arritje të qëllimit përfundimtar – edukimi i nxënësve në lëmin e e�kasitetit energ-
jetik, arsimtarët, por edhe vetë nxënësit kanë liri të plotë për implementimin e zgjidhjeve 
kreative për zhvillim të metodave didaktike të cilat shpijnë drejt të mësuarit e�kas të 
materies, por, gjithsesi, edhe zhvillim të zgjidhjeve inovative për avancimin e e�kasitetit 
energjetik të objekteve.
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E�kasiteti energjetik i objekteve
Doracak për nxënës të shkollave tё mesme




