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Projekti i të nxënit 10: 

Projektimi, llogaritja dhe montimi i sistemeve të paneleve diellore (pjesa I) 

 

Drejtimi: Instalues i sistemeve termohidraulike 

Profili mësimor: Panele diellore dhe hidraulikë 

Niveli: III    

Klasa: 13 

Kohëzgjatja: 40 ditë (240 orë)      

   

Përshkrimi Në projektin e të nxënit për ngrohjen me panele diellore, nxënësit mësojnë 
përmbajtjet teorike dhe praktike që lidhen me projektimin dhe montimin e 
sistemeve të paneleve diellore. 

Ata projektojnë, llogarisin, skicojnë dhe realizojnë instalime të ndryshme të 
paneleve diellore. 

Objektivat e 
performancës 

Pas përfundimit me sukses të projektit të të nxënit në drejtimin e specializuar 
të ngrohjes me energji diellore, nxënësit janë në gjendje të projektojnë, të 
llogarisin dhe të skicojnë instalime me kërkesa të ndryshme. Ata i këshillojnë 
klientët dhe realizojnë porosi pune për sisteme funksionale panelesh diellore 
për ngrohjen e ujit dhe kompensimin e nevojave për ngrohje. 

Rezultatet e të 
nxënit 

Në projektin e të nxënit për ngrohjen me panele diellore nxënësit do të 
mësojnë kompetencat teknike dhe profesionale për projektimin dhe montimin 
e sistemeve të paneleve diellore. 

Lidhur me projektimin, nxënësit do të mësojnë të realizojnë: 

- shtrirjen e tubacioneve, 

- ngrohjen e ujit, 

- kompensimin e nevojave për ngrohje, 

- skemën e qarkut, 

- planin e instalimit elektrik, 

- kolektorët e sheshtë dhe kolektorët me tuba, 

- teknikën buffer. 

Nxënësit do të mësojnë të llogarisin: 

- seksionin e tubacioneve, 

- madhësinë e kolektorit, 

- madhësinë e buffer-it, 

- energjinë për kompensimin e nevojave për ngrohje (nevoja vjetore për 
energji). 



Gjatë realizimit nxënësit do të shfrytëzojnë rezultatet e të nxënit nga projektet 
e të nxënit 1 deri 8, si dhe do të zbatojnë të gjitha rregullat e sigurimit teknik 
dhe të mbrojtjes nga aksidentet. 

Përmbajtje 
teorike të 
integruara në 
projektin e të 
nxënit (viti 
shkollor 2012-
2013) 

Në projektin e të nxënit të paneleve diellore janë integruar edhe përmbajtje 
teorike, nëpërmjet të cilave nxënësit mësojnë: 

- të njohin dhe paraqitin armaturat dhe simbolet; 

- të planifikojnë dhe vizatojnë sisteme të ngrohjes diellore, si për ngrohjen e 
ujit ashtu edhe për kompensimin e sistemit ngrohës; 

- të përcaktojnë materialet e tubave; 

- rregullat e instalimit, presionet, sigurimin ndaj ngricave;  

- rregullat e sigurimit teknik; 

- seksionet e tubave; 

- shpejtësinë e rrjedhjes; 

- ena e zgjerimit – madhësia – pozicioni; 

- sistemi i kontrollit; 

- të planifikojnë, të llogarisin dhe të paraqesin vendosjen e tubacioneve dhe 
trashësitë e izolimit; 

- madhësitë e kolektorëve dhe buffer-ave; 

- të marrin porosi, t’i përpunojnë, të bisedojnë me klientin, të regjistrojnë të 
dhënat dhe përmasat, të bëjnë skica dhe vizatime; 

- përbërjen e materialeve; 

- planin kohor dhe të montimit; 

- protokollet e kontrollit; 

- prezantimin e të gjithë punës. 

 

Përmbajtjet teorike 

Kapitulli Përmbajtja 

I. Planifikimi për 
vendosjen e 
kolektorëve (20 
orë)* 

1. Burimet energjitike. 
2. Ndikimi i CO2. 
3. Shkaktarët e emetimit të CO2  në botë. 
4. Krijimi i efektit serë. 
5. Ndryshimi i çmimeve në botë për lëndët fosile. 
6. Rezervat energjetike nga burimet fosile. 
7. Energjitë e rinovueshme. 
8. Shfrytëzimi i energjisë diellore. 
9. Boizat meteorologjike. 
10. Kuptimi i rrezatimit në tokë. 
11. Intensiteti i rrezatimit. 
12. Rrezatimi mbi sipërfaqet horizontale. 
13. Rrezatimi mbi sipërfaqet e rrafshta. 
14. Orientimi i sipërfaqeve të kolektorëve. 



II. Planifikimi i një 
sistemi solar për 
shfrytëzimin e 
energjisë diellore 
(28 orë) 

1. Elementët e një sistemi solar. 
2. Pajisjet për shfrytëzimin e energjisë diellore. 
3. Kolektorët, llojet, ndërtimi. 
4. Kolektori solar dhe humbjet e energjisë në kolektor. 
5. Bilanci energjitik te një kolektor. 
6. Elementët përbërës të kolektorit të rrafshët. 
7. Llojet e absorbuesve. 
8. Karakteristikat teknike të kolektorit TopSon F3-1. 
9. Kolektorët me tuba të vakumuar. 
10. Kolektorët e pishinave. 
11. Testimi i kolektorit. 
12. Montimi i kolektorëve të rrafshët. 
13. Llogaritja e kolektorit të rrafshët. 
14. Grupi solar, përbërësit. 
15. Boileri solar. 
16. Bazat e njohjes së dimensionimit të një sistemi solar. 

 

*Njohuritë teorike janë të integruara me punën praktike të nxënësve për realizimin e projektit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiranë, 1.10.2012 (VERSIONI 1) / MK. 



Projekti i të nxënit 10.1: 

 

Projektimi, llogaritja dhe montimi i sistemeve të paneleve diellore 

Lista e materialeve 

Nr. Emërtimi Njësia matëse Sasia 

1.  Reduksion 1½” x 1” copë 4  

2.  Saraçineskë hollandeze 1” copë 4  

3.  Tapa 1½” copë 5 

4.  Tub bakri Ø 18 ml 12 

5.  Buketon Ø 18 x ¾” ml 9 

6.  Kabëll elektrik 3 x 1,5 ml 4 

7.  Spinë copë 1 

8.  Saraçineskë hollandeze ½” copë 1 

9.  Tapë 1” copë 2 

10.  Prixhonier M10 ml 8 

11.  Buketon Ø 22 x ¾” copë 2 

12.  Reduksion bronxi 1” x ¾” copë 2 

13.  Reduksion  Ø 22 x Ø 18 copë 2 

14.  Veshje tubi Ø 25 ml 12 

15.  Matës temperature copë 3 

16.  Rrota copë 5 

17.  Rrota copë 5 

18.  Buloneri copë 41 

 

 

 

 



Alternativë:

Dielli
Energjia diellore

-në përgjithësi-

Përgatiti dhe sistemoi :

Wolfgang Pfisterer, ekspert ndërkombëtar

Mr.sc.  Ismet Malsiu, - bashkëtrajnues

Durrës, 2012

QENDRA KOMPETENTE PËR SISTEMET E 
SHFRYTËZIMIT TË ENERGJISË DIELLORE

1



2

Kapaciteti (përmbajtja) e CO2

Njësia:
tCO2/(Kokë x a)

1

8
10

22

Europa Gjermania SHBA

Objektivi Është - Konsumuar

Mbështetur në analizat e regjistruara
10 miliard tCO2/a

Në vitin 2050
10 miliardë banorë

Burimi BMWI 1999

Që nga  10/09
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Vendet tjera të BE (25 vende)

SHBA
Gjermania

India

Japonia

Rusia

Kina
Vendet e tjera

Shkaktarët më të mëdhenj të emetimit të CO2

Emetimi i CO2

Që nga  10/09
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Efekti serë (kopshti dimëror)

Stratosfera

Troposfera
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Nafta

Gazi i tokës

Thëngjilli i murr.

Thëngjillguri

Energjia gjeot.

Energjia - E

Energjia solare

Energjia primare e shpenzuar në Gjermani, 2006

Burimet e energjisë/- Shpenzimet

35,7%5,0%0,3%
12,6%

13,0%

10,9%
22,5%

Burimi: Qendra për Hulumtime Energjitike Baden-Würtemberg (ZSW)
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E rinovueshme (e ripërtëritshme)Qymyrguri

Ngrohja Qendrore
nga distanca (termofikimi)

Energjia elektrike

Vajguri

Tjetër

Gazet

*)  Energjia totale për ngrohjen e hapësirave dhe për ngrohjen e ujit sanitar  dhe për proçese të tjera të nxehtësisë për të gjithë sektorët 

Burimi:  Grupi projektues VDEW ,,Bilanci i energjisë së shfrytëzuar" Bilanci energjetik AG,  AGEE - Stat

Sasia e energjisë në tregun e ngrohjes*) në Gjermani, 2003

Burimet energjetike/- Shpenzimet

Që nga  10/09
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Haushalte -

Festbrennstoffe

Abfall

Industrie -

Festbrennstoffe

Kraft+Heizwerke -

Festbrennstoffe

Biologische - Gas

und Flüssigst.

Solarthermie

Tiefen Geothermie

Oberflächen

Geothermie

68,9%

4,9%

10,4%

2,5%

7,1%
3,8%

0,2%
2,2%

Furnizimi me ngrohje nga burimet e ripërtëritshme të energjisë në 2006

Burimi:
BMU
energjia e 
ripërtëritshme

Shtëpiake –Lëndë
djegëse të ngurta
Mbeturinat–
Mbetjet

Industriale - Lëndë
djegëse të ngurta

Termocentralet me 
lënd djeg. të ngurta

Termocentralet me 
lënd djeg. të ngurta

Energjia diellore

Energjia
gjeotermike e thellë

Energjia gjeotermike
sipërfaqësore

Burimet energjitike/- Shpenzimet
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Nafta
Gazi tokësor
BK- Briketet
Ngrohja nga distanca
(Termofikimi)

N
ë

€
p

ër
G

J.
Grafiku : Zhvillimi i çmimeve për shtëpi familjare banimi në tregun ngrohës

Ndryshimi i çmimeve

Burimi: Enti Federal statistikor - Gjermani

Që nga 10/09
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 PV-Energjia gjeotermike

 Energjia e erës

 Enrgjia e ujit

 Energjia nga burime të tjera

 Energjia nga nafta

 Energjia nga gazi tokësor

 Energjia nga qymyri i murr.

 Energjia nga qymyrguri

 Energjia bërthamore

Treguesit bruto të energjisë deri në vitin 2020 në Gjermani sipas raportit IV

Burimi: Raporti energjetik IV, Vlerat  e Bilancit Energjetik  AG për 2005

Treguesit bruto të energjisë

Që nga 10/09
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Vaji i tokës

Gazi tokësor

Qymyrguri

Urani

Qymyri murrmë

vitet

Reservat  energjetike nga burimet  fosile

Alternativë:

Dielli

Edhe për sa kohë do të kemi energji nga burimet fosile ?

Burimi: Instituti Federal i Gjeoshkencave dhe Burimeve Natyrore

Rezervat energjitike nga burimet fosile

Rezervat e besueshme në 
dispozicion dhe ekonomikisht të

rikuperueshme

Statistikat e mesatare (të besueshme) për energjinë e tërësishme prej vitit 2000 

Rezervat e provuara dhe të mundshme,
Aktualisht nuk janë të rikuperueshme



KUBI I ENERGJISË
Thëngjilli (qymyri)

Nafta

Gazi

Urani

Nevojat vjetore të
energjisë në botë

Rezervat e energjisë të fituara nga fosilet në krahasim me energjinë që rrezatohet nga dielli

Energjia vjetore e cila bie në

TOKË me rrezatim nga DIELLI

12



Energjia diellore

Energjia gjeotermike

Energjia nga
hidrocentralet dhe
detet

Energjia nga biomasat

Energjia nga era

Nevojat (kërkesat) 
botërore për energji

Bazat themelore

Potencialet e energjive të ripërtëritshme dhe nevojat globale të energjisë (në vit)

13
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Themelore
Për rreth katër miliard vjet dielli është furnizuesi më i mirë i energjisë. Një sasi të pandryshuar të
energjisë së lirë ai do ta japë edhe për 10 miliardë vite të ardhshme. Sasia e energjisë diellore:
Eshtë njehsuar se sasia e energjisë që arrin në formë rrezesh gjatë një dite në sipërfaqen e tokës,
mund t’i plotësojë nevojat e energjisë në tokë për katër VITE

Gjysmë ore me diell mbulon
nevojat e përgjithshme të energjisë 
në tokë për një vit.

900-1400 kWh/m² sasi e enegjisë, për çdo
vit në Evropë 

rrezatohet nga dielli.
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Shfrytëzimi më efiçient i diellit
është  përfitimi i energjisë termike diellore

Shfrytëzimi i energjisë diellore
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Komponentët e sistemit solar

Sipërfaqja e kolektorit

Ventil çajrimi

Boiler për ngrohje në përbërje
të kaldajës në rastin e rrezatimit 
diellor të ulët

Akumuluesi termik (boileri solar)

Grupi (solar) i pompës
Rregullatori (kontrolluesi) solar

Tubi i kthimit të mediumit të punë

Tubi i dërgimit të mediumit të 
punës

Ena e zgjerimit për sistemin solar

Që nga  10/09



Rrezatimi global = Rrezatimi difuzor + Rrezatimi direkt 

Dielli

Konstantja solare

Rrezatimi mesatar global

Atmosfera
Toka

max. 1045 W/m² (Ekuator)

Bazat meteorologjike

Llojet e rrezatimit

Dielli në formë uniforme në gjithësi rrezaton sasi të madhe
të energjisë. Rrezaton rreth 63.500 kW/m²  nga sipërfaqja e 
tij.
Toka nga Dielli ndodhet në një distancë përafërsisht rreth
150 milion kilometara, që për shkak të kësaj distance të
gjatë, rrezatimi zvoglohet në 1370 W/m² jashtë atmosferës –
rrezatimi ekstraterestik (figura).

Kjo vlerë nuk është në funksion të kohës dhe për këtë arsye
quhet konstantja solare. Vlera maksimale e mundshme e
konstantes solare e cila bie mbi sipërfaqen e tokës është ajo
që nuk dobësohet gjatë depërtimit të saj nëpër atmosferë.
Kjo sasi e rrezatimit diellor, e cila arrin më në fund mbi
sipërfaqen e Tokës, quhet sasi e tërë e rrezatimit të
sipërfaqe së Tokës. Kjo energji e rrezatuar ka vlerë
maksimale reth 1000 W/m² dhe mund të ndahet në:

 Rrezatim direkt - (kur qielli është i kthjellët dhe kur
rrezet e diellit bien direkt)

 Rrezatimi difuziv (i shpërndarë) - veçanërisht kur drita
e diellit shpërndahet dhe depërton nëpër mjergulla,
dhe

 Rrezatimi reflektiv (reflektimi i rrezeve të diellit nga
objektet rrethuese )

DIELLI
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RREZATIMI

Rrezatimi i diellit ka rëndësi të veçantë në tekniën e ngrohjes sepse pëfaqëson një burim shtesë, megjithëse
jostabil të energjisë.

Konstantja diellore

Nëse Toka nuk do të kishte mbështjellësin e ajrit, atëherë për distancë mesatare të diellit sipërfaqja normale
me rrezatimin e Diellit do të rrezatohej me nxehtësi prej afërsisht 1.37 kW/m². Rrezatimi i plotë përbëhet
prej ajrit me gjatësi të ndryshme valore dhe me intensitet të ndryshëm.

Rrezatimi direkt dhe difuziv

Gjatë rrezatimit të Diellit një pjesë e rrezatimit arrin direkt në sipërfaqen e tokës. Ky lloj rrezatimi quhet
rrezatim direkt ose i drejtëpërdrejtë, Edir.
Një pjesë e rrezatimit, i cili shpërndahet në molekulat e ajrit kur kalon nëpër atmosferën e Tokës, arrin në
sipërfaqe në formë të ashtuquajturit rrezatim difuzor, Edif.
Në rrezatimin difuzor bën pjesë edhe rrezatimi që reflektohet nga rrethina në sipërfaqen e shikuar (shtëpitë,
muret, kodrinat, rrugët etj.). Mesatarisht rrezatimi reflektues , Eref., është afër 20% e rrezatimit global.

Fuqia (fluksi) e rrezatimit të përgjithshëm Qrr. në një sipërfaqe të rrafshtë në Tokë përbëhet prej fuqisë
(fluksit) së rrezatimit direkt Qdir. dhe fuqisë së rrezatimit difuzor (përhapës) Qdif. pa ndikimin e mjedisit,
pra:

Qrr. = Qdir. + Qdif.

18



Rrezatimi i diellit në Tokë

DIELLI

Atmosfera Konstantja solare
1370  W/m²

Rrezatimi direkt
Rrezatimi difuzor

Humbjet nëpërmjet reflektimit, 
shpërndarjes dhe absorbimit

TOKA
Rrezatimi global kur Qielli është pa RE

1000 W/m²

Fig.1.- Rrezatimi i diellit mbi sipërfaqen e TOKËS

Në zvogëlimin e fuqisë së rrezatimit ndikon TURBULLIRA  ( JOKTHJELLSHMËRIA )
19



Sipërfaqja e TOKËS

Objekti

Figura: Tregon shpërndarjen e dritës së diellit në forma 
të ndryshme rrezatimi.
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KULMI

Rrezatimi difuziv

Rrezatimi difuziv, direkt dhe reflektimi i rrezatimit në sipërfaqen e kolektorit solar (diellor) i vendosur mbi kulm

DIELLI

Qrr. = Qdir. + Qdif.

Figura: Tregon shpërndarjen e dritës së diellit në forma të ndryshme rrezatimi.
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Intensiteti i rrezatimit

1000 W/m²

Qielli blu me 
dukje të qartë

600 W/m²

Dielli përthyen 
përmes Reve

300 W/m²

Dielli si thellë e 
bardhë

100 W/m²

Ditë me re 
dimërore

Ka ditë të kthjellëta me diell edhe në dimër

50-70% të rrezatimit global në Gjermani përbëhet prej dritës (rrezatimit)
difuzive (përhapur). Kolektorët duhet të jenë të përshtatshëm për këtë
dritë (rrezatim).

23



Paketa solare me 9 m² Sipërfaqe të kolektorëve dhe 800 litra të Akumuluesit termik

Hargjimet apo nevojat për nxehtësi

Ndërtuar( para vitit 1984 )                                                                                                                       Shtëpi pasive

Pjesëmarrja e energjisë solare e shprehur në përqindje për ngrohje dhe përgaditje të Ujit të ngrohtë sanitar

**  Izolimi i rregullt termik ***  Kursimet e rregullta të energjisë

** Në varësi të kërkesave të ngrohjes ndërtimit dhe standardeve të izolimit, sistemet
diellore gjenerojnë mbulesa solare në kufij të ndryshëm

WschVo 1984 WschVo 1995 WschVo 2002

Vlerësimet dhe potenciali i realizuar



Harxhimi ose nevojat për ngrohje
për shtëpi

Harxhimi ose nevojat për ngrohje
për shtëpi WschVo 82

Harxhimi ose nevojat për
ngrohje për shtëpi
WschVo 95

Nevojat e nxehtësisë për
ndërtimet e reja

Nevojat e nxehtësisë për
shtëpi pasive

= Harxhimet ose nevojat për nxehtësi = Harxhimet ose nevojat për ujë
të ngrohtë sanitar

Harxhimi i tërësishëm i energjisë për shtëpi

25



Rrezatimi mbi sipërfaqen horizontale

Toka lëviz në një trajektore (të ashtuquajtur ekliptike) për rreth Diellit. Kjo lëvizje zgjat 365 ditë e
6 orë. Për këto gjashtë orë, për çdo katër vite ndodh kompensimi i tyre dhe fillohet me përsëritjen
e ditëve të njejta.

Katër stinët e vitit ndodhin si rezultat i rrotullimit të Tokës përgjatë boshtit të saj, i cili është i
devijuar për 23,3° shkallë karshi sipërfaqes së rrafshtë (planit). ( Figura ).

R
ezatim

id
iello

r
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Zvicra

Njësia:

Zonat klimatike për Zvicrën dhe rrezatimi global 
vjetor

Rrezatimi global mbi sipërfaqen normale. Në Zvicër secili vend praktikisht është i pajisur me 
standarde për sistemet e pajisjeve solare

29



Vendi Global                      Direkt Difuziv
Rrezatimi Rrezatimi Rrezatimi

Zonat klimatike për Zvicrën:

Kloteni është stacion referent për matje për Zvicrën Qendrore (të mesme) , Davosi për
rajonin kodrinor ndërsa Locarno për Zvicrën Jugore.

Shembull:

Gjatë këtyre viteve kemi këto vlera, të paraqitura në formë tabelore, të rrezatimit diellor në
sipërfaqen horizontale për tri vende të cilat në Zvicër shfrytëzohen si vende për matje

Për vlera të ndryshme të rrezatimit Diellor, të cilat varen nga pozita gjeografike, të cilat duhen të
merren në konsideratë, Zvicra është e ndarë në 16 rajone. Tabela në vijim tregon vlerat e 
rrezatimit diellor (vlerat vjetore) për secilin rajon (të përfaqësuar me vendin):
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Diagrami për KLOTEN-in

Njësia në

Pjesëm.e rrez.difuziv Rrezatimi global

Kontributi i rrezatimit
global vjetor për Kloten

Rrezatimi direkt

Rrezatimi difuziv
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Koha

Pjesëm.e rrez.difuziv Rrezatimi global

Kontributi i rrezatimit
global ditor për Kloten

Njësia në

Meqenëse pjesëmarrja e rrezatimit difuziv në rrezatimin global është përafërsisht rreth 50%, në
Zvicër praktikisht shfrytëzohen kolektorë, të cilët mund të shfrytëzojnë si rrezatimin direkt po
ashtu edhe rrezatimin. Një dukuri e ngjashme është edhe në Kosovë.

Diagrami për KLOTEN-in

Rrezatimi direkt

Rrezatimi difuziv
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Vendi Rrez. Global             Rrez. Difuziv
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Pranverë
Vjeshtë

Verë

Dimër

Sipërf.
e Tokës

Këndi i
kolektoritZhvendosja

Këndi i azimutit

RREZATIMI MBI SIPËRFAQEN E RRAFSHËT (PLANE)

Përgjatë rrugëtimit vjetor të Tokës rreth Diellit ndryshon lartësia
maksimale e Diellit për 47°
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Këndi i pjerrtësisë

Jan. Shku. Mar.  Prill. Maj.  Qer. Korr. Gush. Shta.  Tet.   Nën. Dhje.

RREZATIMI DIELLOR NË KWh NORMAL MBI SIPËRFAQE
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Në mënyrë që të shfrytëzohet sa më mirë rrezatimi diellor, sipërfaqja e kolektorit duhet të

qëndrojë normal në raport me këndin e rënies së rrezeve të Diellit (figura). Por, meqë pozita e

Diellit ndryshon gjithmonë, kjo është e pamundur.

Këndi i sipërfaqes së kolektorit

për këtë arsye vendoset normal

në këndin e rënies së rrezeve të

Diellit atëhere kur rrezatimi diellor

është më i fuqishëm.

Diagrami tregon ndikimin e këndit të

vendosjes së sipërfaqes së

kolektorit në përfitimin e energjisë.

(këh/m²-vit) për vendin Kloten.
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[kWh/(m2*Vit)]

Rrezatimi global në Kloten

Këndi i orientimit të kolektorit në gradë

Rrezatimi global i arritur gjatë
orientimit të kolektorit i

drejtuar nga Jugu

R
re

za
ti

m
ig

lo
b

al
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Orientimi i sipërfaqeve (kthimi nga JUGU)

Këndi i orientimit të sipërfaqes, e cila ndryshe quhet edhe si azimut, përcakton kthimin e kësaj
sipërfaqe nga JUGU (figura).

Përcaktim:

Orientimi i saktë në drejtim të LINDJES = - 90°
Orientimi i saktë në drejtim të JUGUT = 0°
Orientimi i saktë në drejtim të PERENDIMIT = +90°

Sipërfaqja që është orientuar nga JUGU mund të absorbojë sasinë më të madhe të energjisë diellore.
Sipërfaqja që është orientuar nga LINDJA mund të absorbojë sasinë më të madhe të energjisë
diellore në mëngjes dhe pasdite. Ndërsa, sipërfaqja e orientuar nga PERENDIMI, mund të absorbojë
sasinë më të madhe të energjisë diellore vonë pasdite dhe në mbrëmje.

P

Këndi i Azimuti

V

J

L
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Ndikimi i orientimit,  këndi i pjerrësisë dhe hijezimi në
absorbimin e rrezatimit diellor – sipas Viessmann

Për shembull:
30°; 45° Lindje-Perendim ≈ 90%

Këndi i pjerrësisë së kolektorit

Rrezatimi vjetor në %

40



Perëndimi

Këndi i pjerrësisë së kulmit

Orientimi i kulmit

Lindja

Ndikimi i orientimit, këndi i pjerrësisë dhe hijezimi në absorbimin e 
rrezatimit diellor

Pë
rf

it
im
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Në figurë  shohim ndikimin e devijimit të pozitës së kolektorit të 
orientuar nga JUGU në vlerën e rrezatimit global  vjetor. 

Varësia e rrezatimit global 
gjatë devijimeve të

ndryshme nga JUGU

Këndi i pjerrësisë 20 Gradë
Këndi i pjerrësisë 45 Gradë

+/- Devijimi nga JUGU në Gradë
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Shqipëria

Energjia Diellore

Shqipëria, me një pozicion te favorshëm gjeografik ne pellgun e detit Mesdhe, ka kushte klimatike shume të favorshme
për shfrytëzimin e energjisë diellore. Intensiteti i lartë i rrezatimit diellor, kohëzgjatja e këtij rrezatimi, temperatura dhe
lagështia e ajrit etj. klima mesdhetare, me një dimër të butë dhe të lagët dhe verë të nxehtë dhe të thatë përcaktojnë
një potencial energjetik më të madh se potenciali energjetik mesatar për shfrytëzimin e energjisë diellore.

Vendi ynë konsiderohet me regjim të mire të energjisë diellore dhe potencial të lartë të rrezatimit diellor. Energjia
diellore është një burim energjie mjaft premtues për të ardhmen dhe përdorimi i saj është potencial, pasi është një
burim natyror energjie i pashtershëm, është rezerva natyrore më e madhe e energjisë qe është e shpërndarë kudo në
botë në sasi më të mëdha se sa nevojat tona për energji, është e pastër dhe shfrytëzimi i saj nuk kërkon shpenzime të
tjera, nuk paraqet asnjë rrezik për ndotjen e mjedisit.

Argumentimet e mësipërme të çojnë në përfundimin se tek ne përdorimi i energjisë diellore për të prodhuar ujë të
ngrohtë për nevojat sanitare e teknologjike dhe për prodhimin e energjisë elektrike, duke zëvendësuar energjinë
elektrike, është një shans që na ofron natyra dhe të cilin duhet ta përdorim me kujdes.

Potenciali i energjisë diellore

Territori i Shqipërisë shtrihet në pjesën perëndimore te Gadishullit te Ballkanit ne bregun lindor te detit Adriatik dhe Jon.
Ajo eshte e vendosur ne mes gjeresive 39o38’- 42o38’dhe gjatesive 19o16’- 21o04’. Fale kësaj pozite gjeografike,
Shqipëria i perket rripit te klimes mesdhetare me vere te nxehte e te thate, me dite te gjata me diell dhe dimer te bute
me rreshje te bollshme. Nisur nga sa thamë me siper, territori i Republikës se Shqipërisë eshte ndare ne 4 zona kryesore
klimaterike, ku luhatjet e elementeve klimatike brenda tyre jane ne kufij relativisht te vegjël. (Harta1) Këto zona
emërtohen si me poshte:
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▪ Zona Mesdhetare Fushore;
▪ Zona Mesdhetare Kodrinore;
▪ Zona mesdhetare Paramalore;
▪ Zona Mesdhetare Malore.

Instituti Hidrometeorologjik ka nxjerre rezultate ne baze te trajtimit klimatologjiko-statistikor te informacionit
aktinometrik dhe heliografik per vleresimin e shperndarjes territoriale te rrezatimit diellor Keto vleresime jane
mbeshtetur sipas kushteve tona klimatike dhe duke marre parasysh gjithashtu serine kohore prej 15 vjetesh te
vezhgimit te drejtperdrejte ne 26 stacione aktinometrike dhe serite kohore prej 30 vjetesh vezhgim per kohezgjatjen e
rrezeve te diellit. Ne territorin e vendit tone kemi nje potencial energjetik diellor te konsiderueshem, ku shume zona
te saj i ekspozohen nje rrezatimi qe shkon nga 1185 kWh/m² ne vit deri me 1700 kWh/m² ne vit.

Vlen te permendet qe pjesa perendimore e Shqiperise, veçanerisht jug perendimi i saj ka nje energji diellore te
konsiderueshme. Qe shkon deri me 2200 kWh ne vit. Ne figuren 1 izolinja 1500 kWh/m² ne vit e ndan ne dy pjese
pothuajse te barabarta territorin e Shqiperise. Çdo m² e siperfaqes horizontale ne kete pjese te territorit ka mundesi
praktike te marre deri ne 2200 kWh/m² ne vit (ne kete rast flitet per kushte te nje moti anticiklonar). Ndersa ne kushte
te çfaredoshme moti e njejta siperfaqe merr mesatarisht rreth 1700kWh ne vit.
Vleresimet tregojne se rajonet me te favorizuara per potencial natyror energjetik jane perseri rajonet perndimore.
Keshtu çdo m² siperfaqes horizontale ne keto rajone gjate periudhes Nentor- Mars merr faktikisht deri ne 380 kWh ne
vit, nderkohe qe mesatarja territoriale per kete periudhe eshte rreth 340kWh ne vit. Shperndarja territoriale e
diellezimit (sasise se oreve me diell) dhe sidomos ajo e diellezimit relativ, qe ne te tilla raste perdoret si tregues sasior i
vranesires, eshte ne te gjithe teritorin rreth 2400 ore, ndersa ne pjesen perendimore eshte mbi 2500 ore dhe ne
fushen e Myzeqese arrin mbi 2700 ore. Ne pjese verilindore te vendit diellezimi kap vlera mjaft te vogla. Keshtu p.sh ne
qytetin e Kukesit sasia vjetore e oreve me diell eshte me pak se 2000 ore.
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Harta e Shqipërisë sipas qarqeve

LEGJENDA: Harta e Shqipërisë sipas qarqeve

BURIMI: INSTAT 

• 1. Berat

 2. Dibër

 3. Durrës

 4. Elbasan

 5. Fier

 6. Gjirokastër

 7. Korçë

 8. Kukës

 9. Lezhë

 10.Shkodër

 11.Tirana

 12.Vlorë

AGJENCIA KOMBËTARE E BURIMEVE NATYRORE
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Shpërndarja territoriale e rrezatimit
mesatar vjetor[kWh/m2]

LEGJENDA: Rrezatimi mesatar vjetor (kWh/m2) 
BURIMI: Instituti i Hidro Meteorologjisë

Figure 1: Shperndarja territoriale e sasisë vjetore të orëve me diell
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Vlerat me te larta te sasive ditore te rrezatimit diellor verehen ne periudhen e ngrohte te vitit dhe sidomos ne
muajt e veres. Konkretisht ne muajin dhjetor sasia ditore e rrezatimit diellor eshte rreth 2.3 kWh/m² ne dite,
ndersa ne muajin korrik kjo vlere eshte rreth 8.030kWh/m2 ne dite. Diellezimi ditor ne pjesen perendimore te
Shqiperise eshte me shume se 5.5 ore. Perjashtim bejne vetem tre muajt e dimrit. Theksojme se ne praktiken e
shfrytezimit te energjise diellore “dite te mira” konsiderohen ditet me diellezim ditor jo me te vogel se 5.5 ore.
Gjthashtu jane kryer llogaritjet e “diteve te keqija” (dite te tilla quhen ato te cilat diellezimi ditor eshte me i
vogel se 1.5 ore. Analiza e ketij parametri konfirmon se pjesa perendimore e Shqipërisë eshte me e favorshme
se pjesa e brendshme e saj ne pikpamje te shfrytezimit te energjise diellore. Ne vendin tone, numri i ditëve me
diell ndryshon nga nje mesatare 240-260 dite ne vit deri ne nje maksimum 280-300 dite ne vit, ne pjesen
jugperendimore (figura 2).

Fusha e Myzeqese, Vrina dhe Vurgu jane rajonet me te favorshme te Shqiperise ne pikpamjen e potencialit
natyral energjitik. Ne Tabelen 1 paraqitet shpërndarja e mesatares ditore te rrezatimit global per 26 stacione
meteorologjike
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Shpërndarja territoriale e numrit
mesatar të orëve me diell

LEGJENDA: Shpërndarja territoriale e orëve me diell
BURIMI: Instituti i Hidro Meteorologjisë

Figure 2:Rrezatimi mesatar ditor (kWh/m² në vit)
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Disponibiliteti i rrezatimit diellor

Sasia e energjise vjetore ne Shqiperi jepet nga intensiteti i rrezatimit dhe nga kohezgjatja e rrezeve te diellit. 

Ne tabelen 2 jepet rrezatimi diellor vjetor per disa qytete te Shqiperise:
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Tabela 2. Rrezatimi diellor vjetor (kWh/m² ne dite)

Mes. 4,033 kWh/m² në ditë brenda vitit
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Orientimi i kolektorëve në vendin tonë

Pozicioni i Shqiperise me klime mesdhetare siguron kushte te favorshme per nje zhvillim te qendrueshem te shfrytëzimit
te energjise diellore. Intesiteti i larte i rrezatimit djellor, kohëzgjatja e tij e gjate dhe temperatura dhe lagështia e ajrit
jane pikërisht elementet qe kontribuojne ne kete efekt. Kjo situate ka ndikuar ne fillimin e përdorimit te paneleve
djellore ne vendin tone si dhe ka simuluar ne prodhimin e energjise termale ne vendin tone, ku prodhimi i kësaj energjie
ne vitin 2001 arriti ne 0.9 ktoe dhe ne vitin 2008 ne 4.7 ktoe. Meqenese rezet e diellit gjate gjithe vitit ndryshojne
kendin e goditjes ne toke, drejtimi i rrezatimit djellor rezulton te kete nje pjerresi.

Adresa: Bulevardi ” Bajram Curri”, Blloku “Vasil Shanto”, Tiranë, Shqipëri. ëeb: www  akbn.gov.al

Tel. +355 (0) 4 225 7117; Fax +355 (0) 4 225 7382

54



Konservimi i biodiversitetit dhe menaxhimi i shfrytëzimit të qëndrueshëm të tokës në Komunën e Dragashit

IDENTIFIKIMI I POTENCIALIT PËR APLIKIMIN E TEKNOLOGJIVE PËR SHFRYTËZIMIN ENERGJISË
DIELLORE NË KOMUNËN E DRAGASHIT

Përgaditur nga:
Dr. Ekkehart Naumann, Ekspert i Lartë për Energji
Dip. Ing. Maliq Pireci, Ekspert Vendor për Energji

Mars 2012

Deklaratë

Kjo analizë është bërë në bazë të të dhënave të grumbulluara nga Studimi për përgatitjen e të dhënave projektuese për sistemet e
shfrytëzimit të energjisë diellore në Kosovë i kryer nga B2B & Energy dhe i financuar nga Ministria e Energjisë dhe Minierave e Kosovës
(MEM) në vitin 2010 dhe të dhëna të marra nga studime të tjera relevante. Për secilën të dhënë është cituar burimi. Në këtë analizë të
dhënat nga studimi i lartëpërmendur i MEM dhe studimet e tjera, janë grumbulluar me fokus të veqantë për komunën e Dragashit. Kjo
analizë do të shërbej si një udhëzues për aplikimin e energjisë diellore për ngrohjen e ujit për territorin e komunës së Dragashit.

Kosova
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1 HYRJE

Strategjia e Rishikuar e Energjisë së Kosovës (SEK) 2009-2018 përcakton edhe zhvillimin afatmesëm dhe atë afatgjatë të

sektorit të energjisë në Kosovë, si dhe thekson nevojën për përdorim më racional të burimeve vendore të energjisë, përfshirë

edhe burimet e ripërtërishme dhe rritjen e efiçiencës së energjisë si një burim i konsiderueshëm kursimi që zvogëlon kërkesën

për kapacitete gjeneruese.

Për Bashkimin Evropian (BE), siguria e furnizimit, nxitja e investimeve në sektor, ruajtja e mjedisit dhe zhvillimi i mëtejmë i tregut

energjetik janë qëllimet strategjike kryesore të strategjisë së re Evropiane për sektorin energjetik në BE. Nga këto qëllime rrjedhin

një numër objektivash të rëndësishme përfshirë ato të ashtuquajturat 20% - 20% - 20%. Që nënkuptojnë: (1) Redukim me 20% i

emetimit të gazeve që krijojnë efektin serrë , (2) Rritje për 20% e pjesëmarrjes së burimeve të ripërtëritshme në konsumin e

energjisë, dhe (3) Përmirësimin me 20% të efiçiencës së energjisë.

Kosova është nënshkruese e Traktatit për Komunitetin e Energjisë në Evropën Juglindore me të drejta dhe obligime të barabarta.

Në bazë të këtij Traktati Kosova obligohet që të rrisë efiçiencën e energjisë në 9% deri në vitin 2018 bazuar në konsumin në vitet

2006/2007. Arritja e këtij caku do të raportohet çdo 3 vjetë dhe ngritja e efiçiencës duhet të jetë 1% në vit ose 3% në 3 vjet.

Raportimi i parë do të bëhet në vitin 2012. Në bazë të caqeve indikative për rritjen e efiçiencës së energjisë, që Kosova i ka

miratuarnë bazë të obligimeve nga Traktati për Komunitetin e Energjisë, është përpiluar Plani i Kosovës për Efiçiencën e

Energjisë (PKEE) 2010 2018. Sekretariati i Komunitetit të Energjisë ka kërkuar nga vendet nënshkruese të traktatit të bëjnë

adaptimin e metodologjisë së harmonizuar të Komisionit Evropian (KE-së) për vlerësimin e kursimeve të energjisë dhe të

përdorin atë për vlerësimin dhe verifikimin e kursimeve të energjisë së vendeve të tyre. Kjo metodologji e adoptuar në vitin 2011

nga vendet nënshkruese të Traktatit për Komunitetin e Energjisë, në kuadër të masave për implementimin e efiçiencës së

energjisë, parasheh edhe instalimin e sistemeve diellore për ngrohjen e ujit sanitar. Për të ofruar një mbështetje sa më të plotë

për te gjithë ata që duan të projektojnë, financojnë, instalojnë dhe shfrytëzojnë energjinë diellore për ngrohjen e ujit sanitar apo

për të prodhuar energji elektrike nga energjia diellore, përveq të tjerash kërkohet që të disponohen të dhëna edhe me të dhënat

për: rrezatimin diellor në rrafshin horizontal dhe të pjerrët optimal për rajonin/lokacionin konkret ku do të behet instalimi i impiantit

diellore,kushtet e tjera klimatike të rajonit/lokacionit, përfshirë temperaturat mesatare të ajrit, ujit etj.,

Kjo analizë e ka për qëllim që të gjitha të dhënat për potencialin e energjisë diellore për ngrohjen e ujit, të marra nga studime të

tjera, që kanë të bëjnë me territorin e komunës së Dragashit, t i vendos në një vend.
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2.1 Potenciali energjetik i rrezatimit diellor në rrafsh horizontal

Të dhënat për qytete të ndryshme të Kosovës për energjinë diellore dhe temperaturat mesatare mujore dhe vjetore sipas

databazës të Komisionit Evropian janë dhënë në tabelën 1.

(http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#

Burimi: Studimi për përgatitjen e të dhënave projektuese për sistemet e shfrytëzimit të energjisë diellore në Kosovë i kryer nga B2B &
Energy dhe i financuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik e Kosovës (MZHE) në vitin 2010

Mes. 121.8 kWh/m²në muaj brenda vitit

Mes . 176,72 kWh/m² në muaj në 6 muajt më të ngrohtë të vitit

Qyteti i Prizrenit:
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2.2 Potenciali energjetik i rrezatimit diellor në rrafsh optimal

A. Sipas COëI (Studimi vlerësues për Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë në Kosovë, COëI A/S, 2008) potenciali teorik
i energjisë diellore në Kosovë është si në vijim (tabela 2):

Burimi: Studimi për përgatitjen e të dhënave projektuese për sistemet e shfrytëzimit të energjisë diellore në Kosovë i kryer nga B2B 

&

Energy dhe i financuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik e Kosovës (MZHE) në vitin 2010
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B. Sipas bazës së të dhënave të Komisionit Evropian1, të dhëna për qytete të ndryshme të Kosovës për energjinë diellore
dhe temperaturat mesatare mujore paraqiten në vijim (tabela 3).

Burimi: Studimi për përgatitjen e të dhënave projektuese për sistemet e shfrytëzimit të energjisë diellore në Kosovë i kryer nga B2B 

&

Energy dhe i financuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik e Kosovës (MZHE) në vitin 2010

¹ http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#
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Bazuar në të dhënat prej bazës së të dhënave të Komisionit Evropian, janë përgatitur tabelat në vijim (tabelat 4 dhe 5)
me potencialin e shfrytëzimit të energjisë diellore në rajonin e Prizrenit me fokus komunën e Dragashit për qëllime të
ngrohjes dhe prodhimit të energjisë elektrike.

Burimi: Studimi për përgatitjen e të dhënave projektuese për sistemet e shfrytëzimit të energjisë diellore në Kosovë i kryer nga B2B &
Energy dhe i financuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik e Kosovës (MZHE) në vitin 2010 60



Burimi: Studimi për përgatitjen e të dhënave projektuese për sistemet e shfrytëzimit të energjisë diellore në Kosovë i kryer nga B2B &
Energy dhe i financuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik e Kosovës (MZHE) në vitin 2010
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3 HARTAT E RREZATIMIT DIELLOR DHE TEMPERATURAVE

3.1 Harta e rrezatimit diellor

3.1.1 Harta diellore për Kosovën Rrezatimi në rrafshin horizontal

Intensiteti i rrezatimit diellore mbi territorin e Kosovës, sipas sateliteve, paraqitet në hartat diellore të paraqitur 

figurat në vijim.

Rrezatimi i përgjithshëm diellor dhe potenciali për të prodhuar energji elektrike

Modulet fotovoltaike të montuara horizontalisht
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Shuma e rrezatimit global vjetor

Energjia elektrike vjetore e gjeneruar nga një sistem
me fuqi 1 kW peak dhe performancë 0.75 [kWh/kW peak]

Figura 1. Harta e rrezatimit diellor
në Kosovë në rrafshin horizontal

Burimi: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php# 63



3.1.2 Harta diellore për Kosovën
Rrezatimi në rrafshin optimal

Rrezatimi i përgjithshëm diellor dhe
potenciali për të prodhuar energji elektrike
Modulet fotovoltaike të montuara në
pjerrësinë optimale

Energjia elektrike vjetore e gjeneruar nga një sistem
me fuqi 1 kW peak dhe performancë 0.75 [kWh/kW peak]

Figura 2. Harta e rrezatimit diellor për
Kosovë në këndin optimal
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Rrezatimi global: për një vit [kWh/m²a]
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4 ORIENTIMI DHE PJERRËSIA OPTIMALE E KOLEKTORËVE DIELLORË

4.1 Orientimi i kolektorëve dhe këndi i azimutit

Orientimi i kolektorëve duhet të jetë i tillë që kolektori të jetë në gjendje që të absorbojë sa më shumë kohë gjatë ditës
rrezet e diellit. Në hemisferën veriore, në të cilën gjendet Kosova, kolektorët duhet të orientohen kah jugu në azimut. Këndi
i azimutit, figura 4, është devijimi i rrafshit të kolektorit nga jugu; me kënd të rrafshit të kolektorit të orientuar kah jugu,
këndi i azimutit është 0°. Meqë rrezatimi diellor është më intensiv në mesditë, rrafshi i kolektorit duhet të orientohet sa më
afër që është e mundur nga jugu. Megjithatë, devijimi nga jugu deri në 45° në juglindje ose jugperëndim është i
pranueshëm. Nëkëtë rast duhet të rritet sipërfaqja e kolektorëve në mënyrë që të kompensohen humbjet e krijuara nga
devijimi nga këndi i azimutit.

Figura 4. Shembull këndi i azimitit 45 nga lindja
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4.2 Këndi i pjerrësisë së kolektorëve

Këndi i pjerrësisë është këndi midis rrafshit horizontal dhe kolektorit diellor, (shih figurën 4). Për kolektorët e integruar në kulm, këndi

është vetë këndi i kulmit i cili në këtë rast është edhe këndi i kolektorit. Sasia më e madhe e energjisë që absorberi i kolektorit e merr 

nga Dielli është kur kolektori është në kënd të drejtë me rrezet e diellit.

Figura 5. Pozitat e kolektorit me këndin e pjerrësisë

Në periudha të ndryshme të vitit veprimi I rrezeve të diellit në tokë bëhet në kënde të ndryshme siç shihet në figurën 5.

Në praktikë këndi i pjerrësisë së sipërfaqes së kolektorit ndërmjet  30 deri në 45º kosiderohet si ideal

68



Figura 6. Pozitat e diellit gjatë stinëve të vitit.

Është me rendësi të përmendet se këndi i kolektorit në krahasim me rrafshin horizontal nuk mund të jetë më i vogël se
20° pasi ka mundësi që kolektori, për shkak të pjerrësisë së vogël, të mbulohet me papastërti dhe uji i shiut nuk mund ta
pastrojë atë.
Pra, zgjedhja e orientimit dhe këndit të pjerrësisë së kolektorëve diellorë apo modulevefotovoltaike është çështja më e
rëndësishme për të përmirësuar efiçiencën e këtyre kolektorëve dhe moduleve. Orientimi optimal i kolektorit diellor
është ai nga Jugu, për Hemisferën Veriore. Ndërsa, këndi kundrejt rrafshit horizontal për të cilin totali mesatar mujor i
rrezatimit diellor është maksimal quhet kënd optimal.
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4.3  Këndi optimal vjetor i përpunuar për rajonin e Prizrenit me fokus Dragashin për

energjinë diellore sipas bazës së të dhënave të Komisionit Evropian

Në tabelat 6 dhe 7 janë dhënë këndet optimale për vendosjen e kolektorëve diellorë dhe të paneleve diellore.

Tabela 6. Këndi optimal për kolektorët diellorë dhe panelet diellore sipas bazës së të dhënave të
Komisionit Evropian

Burimi: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#
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Në figurën 6.a, paraqitet gjeometria e kolektorit diellor me orientim nga jugu. Në figurën 6.b, paraqitet orientimi i
kolektorit diellor në Hemisferën e Veriut

Figura 7. a) Gjeometria e kolektorit diellor me orientim nga jugu; b) Orientimi i kolektorit
diellor në Hemisferën e Veriut
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Tabela 7. Krahasimi i këndeve optimale sipas burimeve të ndryshme

* Këndi optimal vjetor (i rrumbullakuar në numër të plotë) sipas databazës të Komisionit Evropian

Burimi: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#

** Këndi optimal vjetor (i rrumbullakuar në numër të plotë), i përpunuar për disa qytete kryesore të Kosovës, sipas të

dhënave të NASA-s.

Burimi: http://eosëeb.larc.nasa.gov/cgibin/sse/grid.cgi?

*** Këndi optimal vjetor (i rrumbullakuar në numër të plotë) sipas modelit nga punimi shkencor Pozicioni i diellit dhe

këndi optimal i kolektorëve diellore në hemisferën veriore , Iopt = 0.76

**** Këndi optimal vjetor (i rrumbullakuar në numër të plotë) sipas modelit nga punimi shkencor Pozicioni i diellit dhe

këndi optimal i kolektorëve diellore në hemisferën veriore , Iopt = 0.764 + 2.14
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4.4 Nënzonat klimatike të Kosovës

Sipas intensitetit të rrezatimit diellor, Kosova mund të ndahet në tri ose katër breza apo zona të diellore merrezatim të
përafërt, shihni në figurën 8.

Figura 8. Rrezatimi diellor në Kosovë sipas nënzonave klimatike
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RREZATIMI I PËRGJITHSHËM ( GLOBAL )

Shuma e rrrezatimit direkt dhe atij difuzor paraqet rrezatimin e përgjithshëm ( Qrr ) ose GLOBAL në sipërfaqen
horizontale të rrezatuar ( pa ndikimin e mjedisit ).

Sasia vjetore e RREZATIMIT GLOBAL është e ndryshueshme dhe varet nga pozita gjeografike, motit si dhe
ndotjes së ajrit. Për Gjermanin sillet në mes 850 dhe 1150  kWh/m².

Në Kosovë rrezatimi global është rreth 1400 kWh/m²  në vit.

Rrezatimi global diellor për regjione të ndryshme të BOTËS ipen përmes hartave. 

Në Evropë sillet prej 800 kWh/m² në veri deri 1750 kWh/m² në jugë,  ndërsa në BOTË rrezatimi global 
diellor arrin vlerat deri në 2200 kWh/m².

• • •

Më gjërësisht shih në testin ,,Shfrytëzimi i energjisë diellore në ngrohjen e ujit sanitar ’’ ,    faqe 11 – 13.
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Duhet shënuar paraprakisht që Kosova është e vogël nga pikëpamja e madhësisë se territorit. Ndërkohë shpërndarja
e densitetit të popullsisë është më e madhe në zonën qëndrore dhe perëndimore se sa atë lindore të Kosovës.
Prandaj edhe ndarja në tri zona është një përafrim I pranueshëm, meqë rrezatimi diellor në Zonën 3 dhe Zonën 4
nuk ndryshon shumë, si dhe mundësitë për të shfrytëzuar gjerësisht energjinë diellore në Zonën 4 (e cila është më e
vogla sa I takon sipërfaqes) nuk janë aq të mëdha praktikisht.

Ndarja e komunave sipas zonave të intensitetit të rrezatimit diellor paraqitet në tabelën 8.

Tabela 8. Ndarja e komunave të Kosovës sipas nënzonave klimatike

Burimi: Studimi për përgatitjen e të dhënave projektuese për sistemet e shfrytëzimit të energjisë diellore në Kosovë i kryer nga 

B2B & Energy dhe i financuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik e Kosovës (MZHE) në vitin 2010
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RREZATIMI DIELLOR GJATË VITIT NË KOSOVË

KOSOVA

Të dhënat:

Gjatësia gjeografike: prej 41° 52’  deri në 43° 16’

Gjerësia gjeografike: prej 19° 59’   deri në 21° 16’

Rrezatimi diellor:  ………...        1400 kwh/m² vit

Në vazhdim po japim të dhënat për tri qytete të Kosovës:

-Prishtinën,

-Prizrenin dhe

-Pejën.

Orë me diell në vit:

- Prishtina 2153,2 orë,

- Prizreni 2131.8 orë dhe

- Peja 1974 orë

------------------------------------------------------------

-Mesatarja e tyre 2086,3 orë me diell në vit 76



Numri mesatar i orëve me diell të përllogaritura për një ditë

- Prishtina 5,9 orë me diell në ditë,
- Prizreni 5,8 orë me diell në ditë dhe
- Peja 5,4 orë me diell në ditë.

--------------------------------------------------------------
Mesatarja e tyre:… 5,7 orë me diell në ditë.

Frekuenca (shpeshtësia) e ditëve pa diell

- Prishtina 43,2 ditë fare pa diell,
- Prizreni 57,7 ditë fare pa diell dhe
- Peja 60,3  ditë fare pa diell.

--------------------------------------------------------------
Mesatarja e tyre:... 53,7   ditë fare pa diell
Nëse shprehet në përqindje:…….14,71 %

Frekuencat (shpeshtësia) e ditëve të kthjellëta me mbulesë të qiellit > (8/10):

Shuma vjetore:

- Prishtina 113,8 ditë ose 31,2 %,
- Prizreni 120,3 ditë ose 32,9 %   dhe
- Peja 119,3 ditë ose 32,6 %.

--------------------------------------------------------------------
Mesatarja e tyre:…. 117,8 ditë ose 32,2 %

Nëse këto të dhëna për Kosovën krahasohen me të dhënat e rrezatimit diellor në GJERMANI, që është një prej vendeve
ku më së shumti investohet në aplikimin e sistemeve për shfrytëzimin e energjisë diellore , atëherë do të shihet se
Kosova disponon me kushte shumë më të mira klimatike dhe me sasi më të madhe të rrezatimit diellor.
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PËRFUNDIM

Potenciali i rrezatimit diellor në Dragash si dhe në tërësi në Kosovë tregon mundësi të mira

për futjen e teknologjive diellore, kryesisht për ngrohjen e ujit (dhe ngrohjen e hapësirës?), por

edhe për gjenerimin e energjisë elektrike për sisteme të vogla dhe sisteme të izoluara ku

mungon rrjeti elektrik. Do të elaborohet një analizim dhe vlerësim i mëtejshëm për të

identifikuar mundësitë teknike që shfrytëzimi i rrezatimit të diellit në Dragash të jetë

ekonomikisht i zbatueshëm, të përcaktohet teknologjia e duhur dhe tregu për ato teknologji.
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Rr. Direkt në Prishtinë

Rr. Difuziv në Prishtinë

Rr. Difuziv në Basel

Rr. Difuziv në Basel

Diagrame krahasuese

RREZATIMI DIREKT DHE I SHPËRNDARË (DIFUZIV) BRENDA CIKLIT VJETOR
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Rrezatimi direkt brenda ciklit vjetor për kryeqytetin e Shqipërisë - Tiranën

Rrezatimi direkt 

Rr. direkt në Tiranë
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PAJISJET PËR SHFRYTËZIMIN E ENERGJISË DIELLORE

Kolektorët diellorë

Pjesa kryesore e sistemeve termike diellore është kolektori diellor. Ai absorbon rrezatimin, e shndërron atë në
nxehtësi dhe përmes fluidit (psh. ujit) bën transferimin e kësaj nxehtësie në sistemin diellor. Në varësi nga nevojat
e përdorimit ekzistojnë disa lloje kolektorësh, duke filluar nga absorberët e thjeshtë që përdoren për ngrohjen e
ujit të pishinave deri te kolektorët që arrijnë temperatura të larta, siç janë kolektorët e rrafshët e sidomos
kolektorët gyporë me vakuum.

Kolektorët e rrafshët diellorë

Pjesët përbërëse të kolektorit të rrafshët diellor dhe parimi i punës

Tubat, nëpër të cilët qarkullon fluidi (uji ), i cili bart dhe transmeton nxehtësinë, zakonisht janë prej bakri, duhet
gjithashtu të ngjyrosen me ngjyrë të zezë dhe vendosen në mënyrë të tillë që nëpër ta fluidi të qarkullojë sa më
gjatë, në mënyrë që të jenë sa më shumë kohë në kontakt me rrezet e diellit. Tubat vendosen në formë paralele
ose në formë gjarpërore. Për ta rritur shkallën e shfrytëzimit mbi izolim vendoset një folie alumini. Fig. 5

Në muajt e verës te kolektorët e rrafshët temperatura e fluidit, nëse në kolektor nuk ka ujë (fluid), temperatura
arrin deri në 200°C. Mesatarisht gjatë vitit fitohen (400 – 450 ) kWh/m² në dalje të kolektorit.

2



Parimi i punës së kolektorëve diellorë

Kolektorët diellorë janë pajisje ndërmjetësuese, që vendosen ndërmjet rrezatimit diellor dhe shfrytëzuesëve të
energjisë, përkatësisht konsumatorëve. Detyra e kolektorëve është që energjinë diellore ta shndërrojnë në
energji të nxehtësisë në mënyrë sa më efikase.

Elementi kryesor i kolektorit është absorbuesi, i cili absorbon rrezet e diellit dhe njëkohësisht ngrohet.
Përbëhet prej sistemit tubor, nëpër të cilin rrymon mediumi i punës si bartës i nxehtësisë. Me ndihmën e
sistemit tubor dhe mediumit të punës nxehtësia bartet atje ku është e nevojshme (në këmbyesin e nxehtësisë
përkatësisht i transmetohet ujit në akumuluesin e nxehtësisë ose ujit në boilerin solar). Nuk është e mundur që
e tërë sasia e nxehtësisë që akumulohet në kolektor t’i dorëzohet mediumit të punës për shkak të humbjeve.
Ekzistojnë tri lloje të humbjeve të nxehtësisë:

A. Humbjet me konveksion, psh. ngrohja e ajrit dhe këmbimi i tij me ajrin e ftohtë;   

B. Humbjet me konduksion, psh. ngrohja e materialeve të ngurta dhe kontakti i tyre me trupa të ftohtë ose
ajrin; 

C. Humbjet me radiacion (rrezatim); psh.: trupi i ,, ngrohtë “, i cili emeton rrezatim infra të kuq.

Në mënyrë që në kolektor energjia përkatësisht sasia e nxehtësisë e përfituar të shfrytëzohet sa më maksima-
lisht dhe me sa me pak humbje duhet të ekzistojë izolimi i caktuar termik. Kolektorët në pjesën e përparme
mbulohen me material transparent, në pjesën e poshtme ekziston shtresa e termoizolimit. Gjithashtu edhe
vakuumi mund të konsiderohet izolator i mirë. Korniza paraqet ,,Paketimin e elementeve të kolektorit’’ në
mënyrë që kolektori të mbetet i stabilizuar dhe i rrezistueshëm ndaj ujit.

Kolektori me elemente të rrafshëta:

Figura në vijim pasqyron ndërtimin e kolektorit tipik me elemente të rrafshta
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Llojet e kolektorëve

Kolektori që shfrytëzohet më shumë është kolektori i rrafshtë. Ai përshtatet duke bërë montimin një nga një të
elementeve të gatshme ose merret i gatshëm i montuar nga prodhuesi i cili më pastaj montohet psh.: mbi çati,
mbi kulm ose mbi ndonjë sipërfaqe të rrafshët. Para së gjithash, dallojmë edhe kolektor me mbulesë
transparente dhe me absorbues të lyer me shtresë selektive ose të ndërtuar me dy mbulesa transparente dhe
me absorbues pa shtresën selektive.
Kolektorët me presion negativ (gjithashtu janë të njohur si kolektor të rrafshët me vakuum). I përkasin
kategorisë së parë, ndërsa në ta humbjet me konveksion reduktohen nëpërmjet presionit negativ në shtëpizën
e kolektorit. Gjithashtu, ende shfrytëzohen kolektorët me tuba të vakuumuar. Këta kolektorë përbëhen prej një
numri të madh tubash nga të cilët është evakuar ajri me ç’rast në masë të madhe janë reduktuar humbjet me
konveksion dhe me transmetim të nxehtësisë me rrethinën ose me ajrin rrethues.

Kolektori me elemente të rrafshëta,  principi i punës dhe montimi
Karakteristikt e rrezatimit:

Me rrezatim të dritës kuptojmë rrezatimin e dukshëm. (Fusha e rrezatimit të diellit me valë të shkurtëra)
Rrezatimi i nxehtësisë, e cila quhet edhe si rrezatim infrakuqe, nuk është i dukshëm, (Fusha e rrezatimit të
diellit me valë të gjata). Në figurë eshtë paraqitur kolektori me elemente të rrafshta, i pasqyruar në prerje, me
elemente përbërëse të tij.

1. Mbulesa transparente (qelqi solar);
2. Rrezatimi i cili reflektohet nga mbulesa (qelqi solar);  
3. Rrezatimi i cili reflektohet nga absorbuesi;
4. Absorbuesi;
5. Izolimi termik;
6. Pllaka e poshtme;
7. Korniza;
8. Hermetizuesi (mbyllësi);
9. Vrima për ventilim.
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Kolektori me elemente të rrafshta

5



FORMA SKEMATIKE E KOLEKTORIT TË RRAFSHËT

Qelqi solar Absorbuesi
Tubi gjarpëror

(Regjistri tubor)

Termoizolimi
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Rrezatimi diellor

Enë prej alumini (korniza)

Tub bakri (Cu)

Mbulesë qelqi (qelqi solar)

Absorbuesi (fletë e hollë metalike)

Izolimi termik

Mbulesa (qelqi solar)

Absorbuesi (Llamarina absorbuese)

Tub bakri (Cu)

Mediumi i punës (bartësi i nxehtësisë)

Shtëpiza me izolimin termik

Nxehtësia e rrezatuar (Rrezatimi i nxehtësisë) 
përafërsisht 15%

Kolektori me elemente të rrafshëta
ose të sheshta
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Rrezatimi diellor

A - Rrezatimi difuziv nga qielli

B - Rrezatimi direkt nga dielli

A  Rrezatimi difuziv nga qielli;
B  Rrezatimi direkt nga dielli;
C  Era, Shiu, Bora, Konveksioni;
D  Humbjet nëpërmjet konveksionit;
E   Energjia e humbur;
F   Energjia e rrezatuar nga absorbuesi;
G  Energjia e rrezatuar nga mbulesa

prej xhami (xhami i kolektorit)
H  Energjia e shfrytëzueshme nga kolektori
K  Reflektimi

Kolektori me elemente të rrafshëta vështruar sipas firmës së
njohur VIESSMANN
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Rrezatimi difuziv

Reflektimi

Reflektimi

Rrezatimi difuziv

Shiu, era, bora 
Humbjet e 

nxehtësisë me 
konveksion

Humbjet e 
nxehtësisë në
tubacion

Kapaciteti
shfrytëzues i
kolektorit

Humbjet e 
nxehtësisë në
qelqin solar

Humbjet e 
nxehtësisë me 
rrezatim nga
absorbuesi

Kapaciteti shfrytëzues i KOLEKTORIT

(15 – 20 )%  
Konsiderohen humbje

në vetë kolektorin

KOLEKTORI DIELLOR DHE HUMBJET E ENERGJISË NË KOLEKTOR
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Mediumi i punës

Rrezatimi diellor

Energjia e shfrytëzuar

Humbjet e energjisë
gjatë emetimit

Humbjet e energjisë gjatë
konveksionit dhe energjia e 
mbetur në tubin gjarpëror

Absorbuesi i bakrit

Tubi gjarpëror

Termoizolimi

Humbjet e energjisë
gjatë reflektimit

75%

BILANCI ENERGJITIK TEK NJË KOLEKTOR
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Tubi i bakrit

Hapësira vakuum

Absorbuesi Hapësira vakuum

Kornizë alumini Qelqi solar

KOLEKTORI I RRAFSHËT ME VAKUUM

Pjesët përbërëse të kolektorit të rrafshët me vakuum

Absorbuesi

Qelqi solar

Mbajtësi i tubave të
nxehtësisë

KOLEKTORI I RRAFSHËT

Pjesët përbërëse të kolektorit të rrafshët
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Depërtimi i rrezatimit në mbulesën transparente (qelqin solar)

Mbulesat solare apo qelqi solar i kolektorëve sot kanë veti shumë të mira që në ta 
mund të depërtojë lehtë drita për krahasim nga depërtimi i nxehtësisë. (Figura).
Për këtë arsye mbulesa solare absorbon një pjesë të madhe të energjisë apo 
nxehtësisë së rrezatuar, prandaj kolektori ngrohet. Ky proces është i njohur si 
,,Efekti serë”. 
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Humbjet optike

Humbjet termike

Nxehtësia që mund të
shfrytëzohet

Sh
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fr

yt
ëz

im
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SHKALLA E SHFRYTËZIMIT TË KOLEKTORIT
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Rrezatimi
direkt

Rrezatimi
difuziv

R
re
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 W

h
/(

m
 x

 d
)

Rrezatimi direkt

Rrezatimi difuziv

Diagrami i rrezatimit direkt dhe difuziv në Wh/(m x d)
Pjesëmarrja e rrezatimit difuziv në rrezatimin global
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selektivejoselektive

Shtresa absorbuese

Llamarina absorbuese

Rrezatimi konvencional i nxehtësisë në 
llakun e zi 88 %

Llamarina absorbuese

Rrezatimi konvencional i nxehtësisë në 
shtresën selektive  15 %
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Absorbuesi- Mbulesa prej llamarine

Absorbues prej llamarine bakri
absorbon / reflekton

5% / 95%

 5%
Absorbuesi i ngjyrosur – lyer
absorbon / reflekton

80% / 20%  emetimi rreth  25%

 60%

Absorbues i lyer me krom ngjyrë të zezë

absorbon / reflekton
85% / 15%     emetimi rreth 11%

 76%
Absorbues i lyer me ngjyrë selektive

absorbon/ reflekton
97% / 3% emetimi rreth 5%

 92%

(Prodhimtari ekologjike)

 5%  60%

 76%  92%
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Produktiviteti (efikasiteti) i kolektorëve të diellit

Kolektorë me 

tuba
Absorbuesi i kolektorit

selektiv

Absorbuesi i  kolektorit 

joselektiv 

0
1
0
0

2
0
0

3
0
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

Burimi: SPF-ITR, Rappersëil
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²

Maximum

Minimum
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Absorbuesit
Mënyrat e ndërtimit të absorbuesve

Ekzistojnë disa mënyra të ndërtimit të absorbuesve

Absorbuesi i ndërtuar në formë flamuri (tuba bakri)

Sipërfaqja

Seksioni i lamelave

Absorbuesit e ndërtuar në formë flamuri përbëhen prej një llamarine ose lamele (prej bakri, çeliku, 
alumini), në të cilat është ndërtuar sistemi tubor (më së shumti aplikohen tubat e bakrit)
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Pikat e saldimit

Seksioni i absorbuesit

Absorbuesi në formë të këllëfeve jastëk (prej çeliku inoks)

Sipërfaqja

Prerja A

Funksioni themelor i çdo kolektori në parim pothuaj se është i njejtë por ai varet
nga absorbuesi dhe mënyra e ndërtimit të tij. Përzgjedhja e materialit dhe cilësia
e tij kanë një ndikim të madh në efikasitetin e kolektorit solar.

Absorbuesit në formën e këllëfeve jastëku përbëhen prej dy pllakave relativisht
të mëdha (çeliku, hekuri të lidhur) të cilat ngjiten ndërmjet tyre me pikje. 
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Absorbuesit në formë të kifleve të ngjitura (prej alumini)

Absorbuesit në formë të kifleve të ngjitura përbëhen prej dy
pllakave prej metali (pllaka alumini), në mënyrë të njejtë si
absorbuesit paraprak.  

Sipërfaqja

Prerja Seksioni i absorbuest
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LLOJET E KOLEKTORËVE

• Kolektorët e rrafshët

• Kolektori me tuba të vakuumuar

• Absorbuesi i bazenave
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KOLEKTORET DIELLORË  - REHAU SOLECT -

Aplikohen për:

• Përgatitjen e ujit të ngrohtë sanitar

• Ndihmë për ngrohje

Kolektori i sheshtë Kolektori me kornizë

21



KARAKTERISTIKAT  E  KOLEKTORËVE TË RRAFSHËT TË PRODHUAR NGA        

- REHAU SOLECT-

• Tub bakri;

• Absorbuesi me shtresë të lartë selektive;

• E salduar me ultrazë;

• Qelq solar (xham) të pastër;

• Hermetizues të qëndrueshëm   EPDM; 

• Pa silikon;

• Dizajn shumë i mirë optik.
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KARAKTERISTIKAT E KOLEKTORIT TË RRAFSHËT

• Materiali i absorbuesit prej bakri, alumini ose i kombinuar; 

• Absorbuesi dhe shtrirja e tubave në formë

MEANDRA (serpentinë ) dhe PARALELE; 

• Shtresa selektive standarde (TiNOx) e absorbuesit;

• Korniza shumë e mirë dhe termikisht e izoluar;

• Mbulesa solare (qelqi solar ) i sigurisë së lartë;

• Shkallë e lartë e shfrytëzimit edhe gjatë ndryshimeve të mëdha 

në mes të temp. të ajrit dhe mediumit;

• Shfrytëzimi gjatë tërë vitit;

• Përdoret për ngrohjen e ujit  sanitar dhe ndihmë për ngrohje.

Absorbuesi dhe
shtrirja e tubave në
formë MEANDRA

Absorbuesi dhe shtrirja e 
tubave në formë PARALELE

Kolektori i kompletuar
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Karakteristikat teknike të kolektorëve diellorë të
prodhuar nga firma e njohur - WOLF 
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Konstruktimi (dizajni) i TopSon F3-1

1099

2
0

9
9

Trashësia: 110mm
Masa: 40 kg

• Lidhje me lidhëse në formë të arrave dhe
përdorimi i hermetizuesve të rrafshët
G3/4“.  Lidhja djathtas/majtas;

• Ena prej alumini me termoizolim të trashë 
dhe e rezistueshme ndaj korrodimit;

• 3,2 mm qelqi solar me siguri të lartë
Sipërfaqja bruto: 2,3 м² ,Neto = 2,0 м²
termikisht i rezistueshëm;

• Mbështjellësi i lartë selektiv;

• Absorbuesi prej alumini--> forma: meander
përmbajtja 1,7 litra --> i salduar me saldim  
ultra zë; 

• izolimi: leshi mineral me trashësi 60 mm
- anash (korniza): 15 mm;

• vrimat për ventilim në diagonale nën lidhjet.
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Struktura e ndërtimit të kolektorëve të rrafshët të tipit
TopSon F3 

Prezantimi: TopSon F3
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Kornizë prej alumini

Hermetizuesi i qelqit solar 
(EPDM)

Absorbuesi prej llamarine të ngjyrosur me
ngjyrë selektive të cilësisë së lartë

Kyçja     G3/4

Termoizolimi  me trashësi  60mm

Ena prej alumini me trashësi përkatëse termoizoluese prej leshi mineral

Termoizolimi i kornizës

Struktura
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Konstruktimi (dizajni ) i TopSon F3-Q

• Lidhje me lidhëse në formë të arrave dhe përdorimi i hermetizuesve të rrafshët   G3/4“. 
Lidhja djathtas/majtas;

• Ena prej alumini me termoizolim të trashë  dhe e rezistueshme ndaj korrodimit;

• 3,2 mm qelqi solar me siguri të lartë. Sipërfaqja bruto: 2,3 m² , neto = 2,0 m² termikisht i
rezistueshëm

• Mbështjellësi i lartë selektiv; 

• Absorbuesi prej alumini--> forma: meander përmbajtja 1,7 litra --> i salduar me saldim ultra zë; 

• Vrimat për ventilim në diagonale nën lidhjet;

• Izolimi: leshi mineral me trashësi 60 mm  - anash (korniza): 15 mm; 

• Masa: 41 kg. 30



Konstruktimi (dizajni ) i TopSon CFK-1
Vetëm për prurje të lartë 60-90 ltr / h .

1099

2
0

9
9

Trashësia: 110mm
Masa: 36 kg

• Lidhje me lidhëse në formë të arrave dhe përdorimi i 
hermetizuesve të rrafshët   G3/4“. Lidhja djathtas/majtas;

• Ena prej alumini me termoizolim të trashë 
dhe e rezistueshme ndaj korrodimit;

• 3,0 mm qelqi solar me siguri të lartë
Sipërfaqja bruto: 2,3 m² ,Neto = 2,0 m²
termikisht i rezistueshëm . Qelq i pastër;

• Mbështjellësi i lartë selektiv;

• Absorbuesi prej alumini--> forma: harf
përmbajtja 1,1 litra --> i salduar me saldim  
ultrasonik (ultra zë ); 

• izolimi: leshi mineral me trashësi 60 mm
- anash (Korniza): 15 mm;

• vrimat për ventilim në diagonale nën lidhjet.
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Shirit alumini 

Shtresa termoizoluese me trashësi përkatëse
prej leshi mineral i enës së kolektorit

Përgjatë perimetrit të profilit
hermetizimi me EPDM 

Qelq i sigurisë së lartë– termikisht i 
rezistueshëm dhe i përforcuar 

Hermetizimi i qelqit solar (filetoja)
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Rrymimi F3-1

Përparësit – Meander

• mundësitë e ndryshme të lidhjeve, nga 
njera anë ose në diagonale;

• rrymimi konstant;

• të përshtatshëm për rrymimin e  
mediumit të punës me shpejtësi të ulta
dhe të larta 30 - 90 l/ h x kollektor;

• mundësia e lehtë e vetë zbrazjes së 
mediumit të punës; 

• Lidhja në seri krijon sipërfaqe të madhe. 

(           )

(          )
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Sistemi nëpër të cilin rrymon mediumi i punës

Sistemi Meander

• deri në 5 panele të lidhura nga njera anë;

• mundësi e lehtë e lidhjes nga anash;

• deri në 10 panele të lidhura në  diagonale;

• si dhe prurja;

• rënia e vogël e presionit;

• i përshtatshëm edhe për shpejtësi të vogla 

të rrymimit të mediumit të punës; 

• me kompensator të gjatë. 

Lidhjet
Hermetizues të rrafshët     G3/4 “.

Sistemi harf me lidhje në diagonale:
jo edhe prurja 

Sistemi Meander me lidhje nga njera 
anë :
si dhe prurja

F3-1

CFK -1
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Ngrohja nëpërmjet kolektorëve diellorë

0,5        1,0       1,5       2,0       2,5       3,0
0 min

10 min

20 min

30 min

1000 W/m² rrezatimi diellor

500 W/m² rrezatimi diellor

Përmbajtja në litra për m² të sipërfaqes së kolektorit

Ngrohja diellore rreth T = 30K

25min

te 500W/m²

F3: 0.7 l/m²

7 min
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Dimensionimi i tubave

Numri i
Kolekt.

Gjatësia e 
tuba.solar

Diametri i
tuba.sol.

Grupi i
Pompës

Akumulues
Termik
( Bojleri )

Ena e zgjerimit
me membranë

2,5bar

Prurja vëllimore: Prurja e lartë ( 90 l/hxKol.), ANRO ( 45/55) 20⁰C Prurja vëllimore: Prurja e lartë ( 90 l/hxKol.), ANRO ( 45/55) 20⁰C

Numri i
Kolekt.

Gjatësia e 
tuba.solar

Diametri i
tuba.sol.

Grupi i
Pompës

Akumulues
Termik
( Bojleri )

Ena e zgjerimit
me membranë

2,5bar

36



Kolektori - CFK-1 – seksioni tërthor i tubave

Prurja vëllimore e lartë =  60 - 90 ltr./h

Numri i
kolektorëve

Gjatësia e 
tubave

Grupi i
pompës

Numri i
kolektorëve

Gjatësia e 
tubave

Seksioni tërthor i
tubave

Grupi i
pompës

Seksioni tërthor i
tubave

Gjatësia e tubit = Gjatësia totale (dykahore)
Merren në konsideratë 20 filetime gjatë shtërngimit dhe sensori (sonda) e temperaturës duhet të 
vendoset mirë në kolektor

UPS25-60  = Grupi i pompës 10
UPS 25-60 = Grupi i pompës 10
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Kolekt. e rrafshët më fuqi të lartë Typ TopSon F3    TopSon F3-Q       CFK-1

Gjatësia
Gjerësia
Thellësia
Tubi i dërgimit-/Tubi i kthimit
Kyçjet

Këndi i pjerrësisë
Shkalla optike e shfrytëzimit*
Koef. i humbjeve të nxeht. k1*
Koef. i humbjeve të nxeht. k2*
Temperatura maksimale
Faktori korrektues i orientimit K50°*
Kapaciteti ngrohës C * 3
Presioni maksimal i punës

Sipërfaqja bruto
Sipërfaqja e shfrytëzueshme e Absor.
Përmbajtja e mediumit të punës

Masa (në gjendje të thatë)
Prurja  e preferuar në masë            Ltr./h 
Mediumi i punës si bartës i nxehtësisë ANRO (i padefinuar)

* Vlera sipas EN 12975 38



KOLEKTORËT TUBORË ME TUBA TË VAKUUMUAR - KOLEKTORËT TUBORË ME VAKUUM

Efikasiteti i kolektorëve tuborë me vakuum është shumë i madh për shkak të formës gjeometrike të tubave dhe
kualitetit të lartë të absorbuesit, që mundësojnë marrjen e energjisë diellore edhe nga rrezatimi difuzor, për këtë
arsye këta kolektorë quhen edhe kolektorë jostinorë pasi mund të jenë aktivë pothuaj gjatë tërë vitit. Te kolektorët
gyporë shtresa absorbuese absorbon deri 97% të rrezatimit diellor, por pastaj rreth 6% humb me rrezatim.

Temperatura në tub në gjendje joaktive (në të zbrazët) arrin edhe deri në (250 – 300)°C, ndërsa temperatura
punuese deri në 120 °C. Çmimi i kolektorëve tuborë është më i lartë se i kolektorëve të rrafshët (pllakor).
Varësisht prej prodhuesve gjatë vitit fitohen prej 550 deri mbi 600 kWh/m². Fig.

KOLEKTORËT TUBORË ME VAKUUM ME TUB TERMIK 

( Heat - Pipe )

Këta kolektorë përbëhen prej tubave të mbyllur të qelqtë, brenda të cilëve është një fletë e hollë absorbuese prej
metali me gypin termik në mes, i cili është i mbushur me një material të lëngët të ndjeshëm në temperaturë me
temperaturë vlimi prej (20 – 30) °C, (që mund të jetë ndonjë lloj alkooli). Gjatë veprimit të rrezeve të diellit lëngu
që gjendet brenda tubit termik ngrohet dhe avullohet, avulli i krijuar ngrihet në pjesët e sipërme të tubit i cili
është i futur në këmbyesin e nxehtësisë të kolektorit, pasi bëhet këmbimi i nxehtësisë avulli kondensohet dhe
fillon të zbresë në pjesën e poshtëme të tubit termik. Në këtë mënyrë krijohet qarku termik në të cilin lëngu në
tubin termik vazhdimisht ngrohet dhe kondensohet. Nxehtësia e lëngut të tubit termik nëpërmjet këmbyesit të
kolektorit transmetohet te fluidi punues në sistemin e ngrohjes diellore (qarku solar) dhe deponohet në rezervuar
(boiler). Për të funksionuar sa më mirë tubat duhet të kenë një kënd pjerrësie për t’u krijuar mundësia që pas
ngrohjes, avulli i lëngut brenda tubit termik të ngrihet lart, ndërsa avulli pasi të kondensohet kthehet në lëng dhe
zbret poshtë tubit. Figura
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Kolektorët me tuba të vakuumuar

Te kolektorët me tuba te të cilët është evakuar ajri, shfrytëzohet vetia se në
hapësirën ku nuk ka ajër nuk vie deri te humbjet e nxehtësisë me konveksion dhe as
që nxehtësia nuk mund të transmetohet me përçueshmëri. Prandaj absorbuesi
gjendet i montuar në qelqin nga i cili është evakuar ajri, i paraqitur në figurë.

Tub qelqi

Absorbues

Vakuumi

Prerja tërthore e tubit prej qelqi të vakuumuar
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Kondenzatori

Avulli

Mediumi i punës në
gjendje të lëngët

Kolektorët tubor me vakuum me tub termik

KOLEKTORËT TUBORË ME VAKUUM ME 
TUB TERMIK 

( Heat - Pipe )

Këta kolektorë përbëhen prej tubave të mbyllur të
qelqtë, brenda të cilëve është një fletë e hollë
absorbuese prej metali me tubin termik në mes, i
cili është i mbushur me një material të lëngët të
ndjeshëm në temperaturë me temperaturë vlimi
prej (20–30)°C, (që mund të jetë ndonjë lloj alkooli).
Gjatë veprimit të rrezeve të diellit lëngu që gjendet
mbrenda tubit termik ngrohet dhe avullohet , avulli
i krijuar ngrihet në pjesët e sipërme të tubit i cili
është i futur në këmbyesin e nxehtësisë të
kolektorit, pasi të bëhet këmbimi i nxehtësisë avulli
kondensohet dhe fillon të zbresë në pjesën e
poshtme të tubit termik. Në këtë mënyrë krijohet
qarku termik, ku lëngu në gypin termik vazhdimisht
ngrohet dhe kondensohet. Nxehtësia e lëngut të
tubit termik nëpërmjet këmbyesit të kolektorit
transmetohet te fluidi punues në sistemin e
ngrohjes diellore (qarku diellor) dhe deponohet në
rezervuar (bojler). Për të funksionuar sa më mirë
tubat duhet të kenë një kënd pjerrësie për të krijuar
mundësinë që pas ngrohjes avulli i lëngut brenda
gypit termik të ngrihet lart, ndërsa avulli pasi të
kondensohet kthehet në lëng dhe zbret poshtë
gypit. Figura
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