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Projekti i të nxënit 4 – Pjesa teorike 

 

Instalimi i pajisjeve të gjenerimit të nxehtësisë dhe sistemeve të shpërndarjes së ngrohjes 

Në projektin e të nxënit 4 nxënësit bëjnë planin dhe instalojnë pajisje gjenerimi nxehtësie dhe 

sistemet e tyre të shpërndarjes së nxehtësisë si dhe i venë ato në funksionim. Mbi bazën e in-

stalimit të nevojshëm dhe planeve të punës nxënësit instalojnë sisteme tubacionesh për shpër-

ndarjen e nxehtësisë nga pajisja gjeneruese (kaldaja) tek pajisja fundore (radiatori). 

Pas përfundimit me sukses të projektit të të nxënit 4, nxënësit janë në gjendje të instalojnë me 

saktësi dhe sipas standardeve të pranuara profesionale dhe të sigurisë pajisje gjenerimi nxehtësie 

dhe sisteme të shpërndarjes së nxehtësisë. 

 

Përmbajtjet teorike 

Kapitulli Përmbajtja 

I. Njohuri të përgjithshme 

për ngrohjen 

(21 orë) 

1. Sasia e nxehtësisë, njohuri të përgjithshme. 

2. Llogaritja e sasisë së nxehtësisë. 

3. Humbja e sasisë së nxehtësisë. 

4. Përcjellësit termikë. 

5. Kaldajat dhe klasifikimi i tyre. 

6. Pajisjet ngrohëse (trupat ngrohës). 

7. Lëndët djegëse, klasifikimi i tyre. 

II. Sistemet e ngrohjes 

(36 orë) 

1. Njohuri të përgjithshme për sistemet e ngrohjes. 

2. Klasifikimi i sistemeve të ngrohjes me ujë. 

3. Elementet e sistemeve të ngrohjes me ujë (kaldaja, rrjeti i 

tubacioneve, trupat ngrohës etj.). 

4. Skemat e sistemeve të ngrohjes me ujë, me shpërndarje 

nga poshtë me dy tuba. 

5. Lexim skemash dhe ushtrime. 

6. Skema e sistemeve të ngrohjes me ujë, me shpërndarje nga 

sipër me dy tuba. 

7. Lexim skemash dhe ushtrime. 

 



8. Skema e sistemit të ngrohjes me shpërndarje nga sipër me 

një tub. 

9. Skema e sistemit të ngrohjes me shpërndarje të 

ndërmjetme me një tub, ushtrime. 

10. Sistemi i ngrohjes qëndrore me qarkullim të detyruar. 

11. Lexim projekti, ushtrime. 

12. Ena e zgjerimit, ndërtimi, funksionimi. 

13. Pompa e qarkullimit. 

14. Termoizolimi. 

III. Montimi i sistemit të 

ngrohjes 

(17 orë) 

1. Montimi i tubave (ngjitja, përkulja etj.). 

2. Montimi i kaldajave. 

3. Montimi i armaturave. 

4. Montimi i pompës. 

5. Montimi i radiatorëve (trupave ngrohës). 

6. Montimi i enëve të zgjerimit. 

7. Montimi i sistemit të ajrimit. 

8. Prova hidrotermike. 

9. Detyrë kontrolli. 
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 Projekti i të nxënit 4 

 

Instalimi i pajisjeve të gjenerimit të nxehtësisë dhe sistemeve të shpërndarjes së ngrohjes 

Në projektin e të nxënit 4 nxënësit bëjnë planin dhe instalojnë pajisje gjenerimi nxehtësie dhe 

sistemet e tyre të shpërndarjes së nxehtësisë si dhe i venë ato në funksionim. Mbi bazën e in-

stalimit të nevojshëm dhe planeve të punës nxënësit instalojnë sisteme tubacionesh për shpër-

ndarjen e nxehtësisë nga pajisja gjeneruese (kaldaja) tek pajisja fundore (radiatori). 

Pas përfundimit me sukses të projektit të të nxënit 4, nxënësit janë në gjendje të instalojnë me 

saktësi dhe sipas standardeve të pranuara profesionale dhe të sigurisë pajisje gjenerimi nxehtësie 

dhe sisteme të shpërndarjes së nxehtësisë. 

 

Komponentet e PN 4 

1 pompë qarkulluese 

3 armatura bllokuese 

Armatura sigurimi si: 

enë zgjerimi 

ventil sigurimi 

ventil me kapuç sigurimi 

3 radiatorë (trupa ngrohës) 

Tuba bakri 

Ventila çajrimi 

Ventila zbrazjeje 

1 boiler 

 

 

 

 



Përmbajtjet praktike 

 

Ushtrimet praktike Kohëzgjatja 

 Matja e tubave të bakrit 

 Prerja e tubave të bakrit me prerës tubash 

 Sharrimi me sharrë i tubave të bakrit 

 Përkulja e tubave të bakrit 

 Ngjitja e tubave të bakrit 

Projekti për secilin nxënës, i përbërë nga: ngjitja, përkulja, sharrimi 

dhe matja (projekti do të vlerësohet me notë) 

 

 

 

6 ditë 

 

 

Montimi i projektit Kohëzgjatja 

Koha e punës për montimin e të gjithë projektit ≈ 3 javë 

 

 

Kontrolli i projektit Kohëzgjatja 

Provat, kontrolli, protokollet dhe eventualisht punimet korrigjuese ≈ 1 ditë 
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 Materialet për realizimin praktik të projektit të të nxënit 4 (1 post pune me 4 

nxënës) 

Nr. Emërtimi i materialit Përmasat Sasia 
(copë) 

Çmimi për 
njësi (lek) 

Totali (lek) 

1.  Radiator çeliku 40x30x12 3   

2.  Mbajtës të radiatorëve  6   

3.  Valvolë në hyrje të radiatorit ½” 2   

4.  Valvolë në dalje të radiatorit ½” 2   

5.  Valvolë termike e radiatorit e kompl. ½” 1   

6.  Kokë termostatike ½” 3   

7.  Valvolë sferike për mbushje & zbrazje ½” 2   

8.  Valvolë automatike e çajrimit ½” 2   

9.  Termomanometër ½” 2   

10.  Valvolë sferike 1” 2   

11.  Valvolë jokthyese ¾” 1   

12.  Pompë qarkulluese e kompletuar 1” 1   

13.  Enë ekspanduese (zgjerimi) (5 - 8) lit. 1   

14.  Valvolë sigurie ½” 1   

15.  Mbajtës tubash Ø 15 6   

16.  Mbajtës tubash Ø 18 6   

17.  Mbajtës tubash Ø 22 18   

18.  Gjysmëlidhëse të mesingut, m. Ø 15 6   

19.  Kthesë 90º Ø 15 6   

20.  T-pjesë Ø(15x15x15) 2   

21.  Mbikalesë Ø 15 2   

22.  Kthesë 45º Ø 15 2   

23.  T-pjesë Ø(15x15x18) 2   

24.  Reduktues Ø 15 - Ø 18 2   

25.  Vazhdues Ø 18 4   



26.  T-pjesë Ø(18x15x18) 4   

27.  T-pjesë Ø(22x15x22) 10   

28.  Gjysmëlidhëse të mesingut, f. Ø ½” 6   

29.  Reduktues Ø18 - Ø22 4   

30.  Vazhdues Ø 22 8   

31.  Kthesë 90º Ø 22 10   

32.  Gjysmëlidhëse të mesingut, m. 1” 8   

33.  Gjysmëlidhëse të mesingut, m. ¾” 2   

34.  T-pjesë Ø(22x22x22) 2   

35.  Reduktues Ø 22 - Ø 28 8   

36.  Tuba Ø 15 6 m   

37.  Tuba Ø 18 6 m   

38.  Tuba Ø 22 12 m   

39.  Termoizolim Ø 22 2 m   

40.  Gjysmëlidhëse të mesingut, f. ¾” 2   

41.  Lidhëse të mesingut, f. ¾” 2   

42.  Fije lini 200 gr 1   

43.  Kallaj për ngjitje (2,5–3) mm 4   

44.  Pastë për ngjitje me kallaj - 2   

45.  Ngjyrë ari metalike - 1   

46.  Bocë e mbushur me gaz propan-butan 20 l 1   
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TITULLI                                                    Instalimi i pajisjeve të gjenerimit të nxehtësisë dhe sistemeve të 

shpërndarjes së ngrohjes

PËRSHKRIMI                                          Në projektin e të nxënit 4 nxënësit bëjnë planin dhe instalojnë

pajisje gjenerimi nxehtësie dhe sistemet e tyre të shpërndarjes së

nxehtësisë si dhe i venë ato në funksionim. Mbi bazën e instalimit

të nevojshëm dhe planeve të punës nxënësit instalojnë sisteme 

tubacionesh për shpërndarjen e nxehtësisë nga pajisja gjeneruese

(kaldaja) tek pajisja fundore (radiatori).

OBJEKTIVI I PERFORMANCËS Pas përfundimit me sukses të projektit të të nxënit 4 nxënësit janë

në gjendje të instalojnë në mënyrë profesionale dhe sipas planeve

dhe standardeve të pranuara pajisje gjenerimi.

REZULTATET E TË NXËNIT Në projektin e të nxënit  4 nxënësit do të mësojnë:

● të dijnë dhe zbatojnë, rregullat, udhëzimet dhe standardet 

për instalimin e pajisjeve të gjenerimit të nxehtësisë;
● të njohin djegësat e naftës, gazit dhe lëndës së drurit dhe

funksionimin e tyre
● të kuptojnë dhe zbatojnë udhëzimet për instalimin;

● të kuptojnë dhe zbatojnë udhëzimet për funksionimin;

● të përzgjedhin valvolat e përshtatshme të mbylljes dhe re-

gjistrimit dhe t’i instalojnë ato siç duhet;

● të reflektojnë mbi rendimentin ekonomik të sistemit.

,                                                                            ( 30 ditë )      



PN - 4,- Hid.

“ Instalimi i rrjetit të ngrohjes qendrore në një mur montazhi” 

30  Ditë pune

Përmbajtja:

º Përgatitja për fillimin e instalimit të rrjetit të tubacioneve me tuba bakri në murin montazh,

analiza e skemës, murit montazh, përzgjedhja e pajisjeve, veglave dhe materialit si dhe

respektimi i standardeve gjatë punimeve.

º Përzgjedhja e veglave për vendosjen e mbajtësve, zgjedhja e mbajtësve, shpimi i vrimave,

vendosja e mbajtësve të tubave në murin montazh.

º Përforcimi i tubave në mbajtës si dhe në tërësi përforcimi i rrjetit gypor në murin montazh.

º Përzgjedhja e veglave për montimin e armaturës matëse dhe siguruese; pompës qarkullue-

se, temomanometrave, valvolave automatike të çajrimit, valvolave mbushëse dhe zbrazëse,

valvolës së sigurisë, enës ekspanduese etj.

º Mbrojtja në punë dhe ruajtja e mjedisit.

Baza materiale e domosdoshme- Kabineti (Puntoria e pajisur me të gjitha mjetet

dhe veglat e nevojshme si dhe me dokumentacion për standardet,
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Skema e   Modelit , punuar në murin montazh.

Enë zgjerimi
( 5 – 10 ) lit.

½“

½“

1“

¾“

½“

1“

½“

½“

½“

½“

½“

½“

½“

½“

Dimensionimi i elementeve  përbërëse si dhe armaturës matëse , kontrolluese dhe siguruese e SNQ

1“
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Skema e modelit, punuar në murin e montazh, me dimensionet përkatëse
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Lakimi të realizohet 
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lakimin e tubave të 

Cu.
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MODELI - 4

SNQ i realizuar në murin montazh këndor me tuba Cu AlbVET



MODELI - 4
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MODELI - 4

Produkti
AlbVET



240

120

r

r

A

B

C

Detyrë

Tub bakri (Cu); Ø15 mm

Produkti

AlbVET



Materiali i nevojshëm me të cilin do të furnizohen mësimdhënësit
do të jetë:

● Njohuri bazë nga hidraulika dhe termodinamika,

● Mënyrat e përllogaritjes së humbjeve të nxehtësisë , përzgjedhjes së
enës së zgjerimit , radiatorëve dhe elementeve të tjera,

● Elementet matëse, siguruese dhe kontrolluese në formë të detajuar.

AlbVET



MODELI - 4

1 4
3

2

5

6

7
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AlbVET

Llojet e tubave dhe rakorderitë që 
përdoren në sistemet hidraulike

Përgatiti dhe sistemoi ;

Wolfgang Pfisterer, - ekspert ndërkombëtar

inxh. i dipl.  Ismet Malsiu,   trajner



Tuba bakri (Cu)

Tuba bakri  (Cu)  në formë shufre dhe  të mbështjellur  
në formë rrethi

Tuba bakri  (Cu) të mbështjellur 
me PVC

Tuba bakri  (Cu) për 
rrjetat  e sistemeve të
klimatizimit 

Tuba bakri (Cu) për sistemet e 
ngrohjeve qendrore

AlbVET
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Rakorderi (Cu)

Kthesë  45 ⁰                    Kthesë  45 ⁰                         Kthesë  90 ⁰

Kthesë  90⁰                      Kthesë  180 ⁰                        Mbikalesë  180 ⁰

Kryq  reduktues                       Kryq                      Reduktues T

AlbVET

2



Reduktues Vazhdues Mbyllës (tapë)

T - pjesë Gjysmëlidhëse reduktuese Gjysmëlidhëse (M)
vazhduese (F) e njëanshme e njëanshme

AlbVET
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Rakorderi (pjesë fazonike) për tuba aluminplast

Kthesa me fileto të brendshme (F)          Kthesë me fileto të jashtme (M)                                                                                                                       

Dimensioni

Dimensioni

Kthesë  (Bërryl)           Lidhëse e drejtë         T - lidhëse

AlbVET
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T – lidhëse reduktuese lidhëse e drejtë T – lidhëse me fileto të
brendshme (F)

Dimensioni

Dimensioni

T – lidhëse me fileto të Reduktues Gjysmëlidhëse me fileto
të jashtme (M)                                                            të brendshme (M)       

AlbVET

8



Gjysmëlidhëse me fileto Gjysmëlidhëse Lidhëse e dyfishtë në
të jashtme (M)                                                                      dy anët me fileto të

jashtme (M)

Lidhëse e kompresuar

Dimensioni

Dimensioni

Dimensioni

AlbVET
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Flanxhë Lidhëse  set për koka

Dimensionet

AlbVET

Tuba prej polietileni (PE) për sistemet e ujësjellësit

Mënyra e lidhjes së tubave të polietilenit

Dimensionet

12



AlbVET

Ngjitja dhe bashkimi i tubave të bakrit

Përgatiti dhe sistemoi ;

Wolfgang Pfisterer, - ekspert ndërkombëtar

inxh. i dipl.  Ismet Malsiu,   bashkëtrajner



Lidhja e tubave ka për detyrë:

- të bëjë të mundshme lidhjen ndërmjet tubave në mënyrë që
të përftohet linja tubore përkatëse;
- të bëjë të mundshme lidhjen e tubave me aparatet
përkatëse;
- të bëjë të mundshme lidhjen e tubit me armaturën;
-të bëjë të mundshme ndërrimin e diametrit të tubit dhe të
kahut të tubit;
- të bëjë të mundshme që anash ndaj tubit të lidhet armatura
apo ndonjë tub tjetër;
- të bëjë të mundshme mbylljen e linjës tubore.

Dallojmë lidhjen jondarëse dhe atë ndarëse
Gjithashtu,dallojmë ngjitjen e butë dhe të fortë. Ngjitja e butë
realizohet në temperaturë ≤ 450°C, ndërsa ngjitja e fortë në
temperaturën ≥ 450°C. Te ngjitja e butë, materiali i nevojshëm
për realizimin e ngjitjes, është pasta me karakteristikat e saj
dhe kallaji gjithashtu me karakteristikat teknike të tij. Te ngjitja
e fortë përdoret pasta dhe elektroda e bakrit ose argjendit.

Sipërfaqet të cilat kërkohen të ngjiten paraprakisht duhet të
jenë të pastra dhe sipas mundësisë të jenë të lëmueshme.

1

AlbVET



Rakorderi

Kallaji

Hapësira për 
ngjitje 

Pasta

Mbushja me kallaj  në vendin ku realizohet    
ngjitja  

2
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Më së shpeshti

deri

deri

Përfundimi i lidhjes së tubit me rakorderi

Dimensionet e rakorderisë

3 AlbVET



Pjesë ,,T” - reduktues (rakorderi) 

4
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5

Materiali i nevojshëm  për realizimin e 
ngjitjes së butë dhe të fortë

- Kallaji;
- Elektrodat e bakrit dhe
- Pastat

AlbVET



Hapat e ndërmarra para fillimit të ngjitjes

1                                                 2

3                                                4

5                                                 6
6
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Pajisjet e gazit (flakëhedhësit) për ngjitjen e tubave dhe disa nga 
mënyrat e përdorimit të tyre.

A, B, C, D, E   – Llojet e flakëhedhësve.

7
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Ngjitja e butë

Ngjitja e fortë

8
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Pajisje elektrike për ngjitjen e butë

9
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Lakimi dhe metoda e lakimit të tubave të bakrit dhe 
mënyrat e ruajtjes së distancave

Përgatiti dhe sistemoi ;

Wolfgang Pfisterer, - ekspert ndërkombëtar

inxh. i dipl.  Ismet Malsiu,   bashkëtrajner
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Lakimi i tubave dhe ruajtja e distancave

1



1

2

345

6

7

Vegël dore për lakimin 
e tubave

Typ H&W Plus

2



L1

a

Lakimi

3



L1
   

 

a

L  =  L1  +  L2

a =  L1  - LR

Lakimi në   45°

4



L2

L1
   

 

a L   =  L1 +  L2  - LM

a =  L1 - LR

Lakimi në   90°

5



Lakimi në   180°

L  =  L1 +  L2 + LM

a =  L1 - LR

L1
   

 L2

a

6



Shembull :    LM = 1200 mm;   AM = 30 mm
Tubi  Ø 12 mm,  lakimi në  90°

LM
   

a

L1
   

 

A
M

   Muri

L   =  L1 +  L2  - LM

L1  =  LM - AM =  1200 - 30 = 1.170 mm 
a =  L1 - LR  =  1170 - 40 =  1.130 mm

7



Tipi                                                 në                                           në                         në

Tubi ,Ø            Rrezja e lakimit Masa Masa Masa Masa Masa Masa

Tabelë për vegël dore të lakimit   Typi   H & W Plus 

8
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Armatura e rrjetave tubore

Përgatiti dhe sistemoi ;

Wolfgang Pfisterer, - ekspert ndërkombëtar

inxh. i dipl.  Ismet Malsiu,   bashkëtrajnues



Armatura e rrjetave tubore

Armatura e rrjetave tubore që ndryshe quhen edhe
armatura rregulluese, siç janë ventilat dhe musllukët e
përzierjes, ventilat termostatikë, lidhëset droseluese etj,
mundësojnë rregullim të temperaturës së hapësirave të
parapara për ngrohje si dhe ekuilibrimin hidraulik të rrjetit
tubor. Përzgjedhja e tyre bëhet në bazë të diagrameve
përkatësisht prospekteve që ofrohen nga prodhuesit e
firmave të ndryshme.

Më të përhapurit janë:

• Ventilat;
• Shulat;
• musllukët;
• valvulat, etj.

Dallimi i tyre qëndron në elementin kryesor përbërës të
brendshëm të tyre, në bazë të së cilit edhe emërtohen.

1



AlbVET

Disa nga armaturat rregulluese

2



Ventili - Armaturë që karakterizohet me pjatëzën e ventilit, që është e

përforcuar në boshtin e ventilit dhe që gjatë mbylljes, pas disa rrotullimesh të
boshtit, presohet në ndenjësen e ventilit. Aplikohet në raste kërkesash rigoroze
në lidhje me mbylljen hermetike, ose me qëllim rregullimi të prurjes. Përdoren
kryesisht te tubat me diametër të vogël deri në DN 80 mm (mbi këtë diametër
përdoren shulat)

Shuli - Armaturë që shërben kryesisht për mbylljen e tubave me diametër

më të madh se DN 80 mm. Përbëhet prej një pllakëze në formë pyke, që në
veprimin e boshtit futet (rrëshqet) në seksionin e lirë të pjesës së poshtme të
shulit, kur dëshirojmë të realizojmë mbylljen.

Muslluku - Armaturë që shërben vetëm për mbyllje dhe që përbëhet

vetëm nga pjesa e rrotullueshme (cilindrike ose konike) dhe nga shtëpiza prej
tunxhi, çeliku, giza e kuqërreme ose prej bronzi. Roli i tyre mund të jetë
kontrollues (muslluk manometrik), ose funksional (riparim mbushje, zbrazje).
Për presione të mëdha nuk mund të aplikohen.

Valvula - Armaturë që mund të mbyllet ose të hapet me rrotullimin për

90° të një valvule në formë rrethi, të vendosur në seksionin e lirë të saj. Dorëza
mund të fiksohet në pozita të ndryshme. Për këtë arsye këto armatura,
veçanërisht, janë të përshtatshme për t’u përdorur si valvula droseluese me
qëllim kufizimi të prurjes së lëngut nëpër tuba. Aplikimi i tyre për mbylljen e
tubave mund të bëhet vetëm në rast kërkesash jorigoroze për mbylljen
hermetike.

AlbVET
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Ventil i drejtë

Pjata e ventilit

Unazë 
hermetizuese

Ndenjëse ventili

Ventil i drejtë me bosht të shtrirë në kënd

6
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Shuli dhe shënimet në shtëpizën e tij

1

2
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Trupi i boshtit

Hermetizuesit

Siguresa

Valvula

Shtëpiza (Karkasa)

Valvula dhe elementet themelore përbërëse të valvulës

Muslluku  dhe elementet themelore përbërëse të musllukut

Vrima

sfera

Dorëza

8
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Paraqitja fotografike e një ventili këndor dhe emërtimi i 
disa nga elementeve themelore të tij 

Unaza në të cilën vendoset boshti

susta

Mbyllësi në formë pjate

Puthitësi (ndenjësa) i 
mbyllësit në formë pjate

Shtëpiza (karkasa) me fileto

10
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Parimi i funksionalitetit të kapakut rikthyes me sustë (ventil jokthyes me sustë)

Ventili jokthyes me sustë i treguar në prerje tërthore

13
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Armaturë e drejtë me bosht të shtrirë në kënd
e kombinuar, të treguar në prerje

Element kthyes

16
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Sistemet e shpërndarjes

Përgatiti dhe sistemoi ;

Wolfgang Pfisterer, - ekspert ndërkombëtar

inxh. i dipl.  Ismet Malsiu,   bashkëtrajnues



NGROHJA QENDRORE

Pajisjet e sistemeve të ngrohjes qendrore përbëhen nga elementet- instalimet për prodhimin e energjisë (gjeneratori i
nxehtësisë), instalimet për shpërndarjen e nxehtësisë (rrjeti i tubave dhe kanaleve) dhe instalimet për dhënjen e nxehtësisë
(aparatet ngrohëse).

Sistemet e ngrohjes qendrore ndahen në sisteme lokale dhe sisteme qendrore.

Sistemet lokale të ngrohjes janë ato sisteme te të cilat të gjitha elementet - instalimet e ngrohjes qendrore gjenden në
lokalin që ngrohet (në këto isteme hyjnë kaminat dhe stufat e llojeve të ndryshme).

Te ngrohja qendrore, sasia e nevojshme e nxehtësisisë, e prodhuar në një vend qendror, nëpërmjet tubave dhe aparateve
ngrohëse u jepet lokaleve. Detyra e ngrohjes qendrore është që në lokal të mbajë temperaturën në një vlerë të caktuar,
pavarësisht nga temperatura e jashtme

Sipas vëllimit, ngrohja qendrore mund të jetë për ngrohje vetëm të një banese, të një ndërtese ose të blloqeve të veçanta të
ndërtesave, a të qytetit në tërësi (ngrohja nga largësia).

Uji i ngrohtë te ngrohja qendrore, shërben si mjet (medium punues) për bartjen e nxehtësisë. Ai ngrohet në kaldajë dhe
përmes rrjetit tubor përcillet gjer te aparatet ngrohëse, ku kjo nxehtësi u jepet hapësirave që duhet të ngrohen, kurse uji i
ftohur kthehet në kaldajë.

Sipas konstruksionit sistemet e ngrohjes me ujë i ndajmë:

• SISTEME DYTUBORE dhe
• SISTEME NJËTUBORE.

1
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Sistemet e shpërndarjes

TN TN

TNTN

Kaldajë

Sistemi dytubor me shpërndarje nga poshtë - lart

2
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TN

TN TN

TN

Kaldajë

Sistemi dytubor me shpërndarje nga lart - poshtë

Shpërndarja

3
AlbVET



TN

TNTN

TN

Kaldajë

Shpërndarja

Sistemi dytubor me shpërndarje nga lart – poshtë me 
kaldajën të vendosur në tavan.

4
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Kaldajë

TN

TN

TN

TN

TN

TN

Sistemi njëtubor i shpërndarjes te ngrohja e kateve

5
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T N T N

T N T N

T N

T D T K

ME
KSH
KP

EZ
K

TN - Trupat ngrohës
TD - Tubi i dërgimit
TK - Tubi i kthimit
ME - Matësi i energjisë
KSH- Kolektori shpërndarës
KP - Kolektori përmbledhës
EZ - Ena e zgjerimit
K - Kaldaja

Shpërndarja në kate

6
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Tub i shkurtër i dërgimit Tub i gjatë i këthimit

Tub i shkurtër i këthimit Tub i gjatë i dërgimit

Trup ngrohës

Gjeneratori i nxehtësisë

TN TN TN

Sistemi njëtubor

8
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Sistemi njëtubor

TN TN

d d

TN TN

Nivelizimi i sistemit njëtubor

9
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Pikë përzjerësed

TN TN

12
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S’ka valvulë para 
trupit ngrohës

TNTN

13
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TN (radiatori)

Lidhja e armaturës në mes të trupit ngrohës (radiatorit) 

15
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Armatura matëse, siguruese dhe 
kontrolluese

Përgatiti dhe sistemoi ;

Wolfgang Pfisterer, - ekspert ndërkombëtar

inxh. i dipl.  Ismet Malsiu,   bashkëtrajnues
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Armatura matëse, siguruese dhe kontrolluese

Që kaldajat, kuptohet edhe i tërë instalimi i ngrohjes qendrore
të mund të funksionojnë në mënyrë të rregullt dhe të sigurtë,
instalime të tilla duhet të pajisen me instrumente të ndryshme
matëse, siguruese dhe kontrolluese si dhe me aparatura të
ndryshme dhe me pajisjet përkatëse.

Kaldajat me ujë si dhe ato me avull kanë edhe pajisje të tjera
lidhur me specificitetet e bartësit të nxehtësisë.

Të gjitha rregullimet termike kryhen pothuajse me ndihmën e
termostateve që funksionojnë sipas parimit të zgjerimit
proporcional të metaleve apo të lëngjeve, nën ndikimin termik,
kështu që një ndryshim i tillë pastaj përcillet në mënyrë
mekanike apo elektrike deri te organet vepruese të kaldajës.

Në grupin e armaturave matëse, siguruese dhe kontrolluese, ato
më të përdorurat janë:

• termometrat, manometrat, termomanometrat;
• orëmatësit e prurjeve dhe të energjisë;
• ventilat e sigurisë; ventilat automatikë çajrues,

enët zgjeruese;
• termostatet, kokat termostatike, ventilat

termostatikë me element parakyçës;
• rregullatorët e presionit; rregullatorët e prurjeve

rregullatorët e shkujit (kurentit), etj.

1
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Ventili   sigurues

Manometri

Treguesi i
pesionit

Presioni i kufizuar

Treguesi që tregon
vlerën e presionit të
punës

kapaku

susta

membrana

2



Ventili 
automatik 
çajrues

Përzierja ujë –
ajër dhe futja 
e përzierjes në 
sistemet e 
ngrohjes

Hapësirat nëpër të cilat rrymon uji

Depërtimi i ajrit në sistemet e ngrohjes dhe mënyrat e 
mënjanimit (largimit) nga sistemet

3



4

Ventili automatik çajrues

Pajisje e cila, nën veprimin e notuesit, hapet ose mbyllet
automatikisht dhe në këtë mënyrë mundëson çajrosjen qendrore

Në sistem nuk ka ajër

Në sistem ndodhet ajër
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Manometër, ventil automatik çajrues dhe 
ventil sigurues të vendosur në një tërësi



Shtëpiza e valvolës

Kokë termostatike

AlbVET

Ventil i drejtë i trupit ngrohës (radiatorit) me kokën 
termostatike 

… montimi i të cilit bëhet në hyrje të radiatorit
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Ventili termostatik

Mediumi i punës            
(fluidi zgjerues)

Rregullatori i 
temperaturës

Ndenjëse e  ventilit

Kyçja me filetaturë

K
o

kë
  t
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e 
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Hermetizues (mbyllës)

Tub valor 
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Ventila me koka  termostatike
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Koka  termostatike me elemente rregulluese në distancë 

Kokë termostatike

Tubi kapilar

Sondë

Tubi kapilar

Kokë termostatikeAkordimi i temperaturës



Dhoma  1

Dhoma  2

AlbVET
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Rregullimi në distancë përkatëse
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Radiatorët, përzgjedhja dhe
montimi i tyre

Përgatiti dhe sistemoi ;

Wolfgang Pfisterer, - ekspert ndërkombëtar

inxh. i dipl.  Ismet Malsiu,   bashkëtrajnues



Trupat ngrohës

Me anën e rrjetit tubor dhe nëpërmjet bartësve të
nxehtësisë, nxehtësia që prodhohet në kaldajë u jepet
dhomave përkatësisht lokaleve nëpërmjet trupave ngrohës.

Trupat ngrohës janë pjesë tejet të rëndësishme në
instalimet e ngrohjeve qendrore ndaj edhe duhet të
plotësojnë disa kërkesa:

• nga aspekti termoteknik;
• nga aspekti konstruktiv;
• nga aspekti higjenik;
• nga aspekti estetik;
• nga aspekti ekonomik.

Radiatorët

Radiatorët janë trupa ngrohës që përdoren më së shpeshti
dhe më së shumti. Zgjidhja e tyre konstruktive është e tillë,
që radiatorët përbëhen prej elementeve, në mënyrë që
elementët në fjalë, të mund të shtohen sipas nevojës. Në
këtë mënyrë përftohet sipërfaqja e duhur ngrohëse.

AlbVET
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Transmetimi i nxehtësisë 
me rrezatim

Qarkullimi i ajrit

Nxehtësia e rrezatuar 
nga radiatori

Qarkullimi i ajrit

Transmetimi i nxehtësisë 
me rrezatim

Radiatori i montuar nën dritare – Efekti i tij

Radiatori i montuar në  murin e brendshëm pranë  dere – Efekti i tij
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Sipas materialit konstruktiv, radiatorët në shumicën e rasteve
punohen prej hekuri të derdhur (gizë) apo çeliku. Në kohën e
sotme po zëvendësohen nga materiali i aluminit.

Nga forma radiatorët dallohen përkah lartësia “h“, gjerësia “b”,
trashësia e gjymtyrëve (elementeve) “d”, numri i gjymtyrëve
(elementeve), numri i shtyllave. Kuptohet dallojmë shumë lloje
radiatorësh. Në përgjithësi mbi karakteristikat teknike dhe
termike informohemi nga prodhuesit e radiatorëve.

DP DP

Radiator i lirë Radiator i vendosur në 
brendësi të murit

Radiator i vendosur në
brendësi të murit dhe
me mbulesë

Dimensionet më të shpeshta që përdoren gjatë montimit të radiatorit
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Dimensionet themelore të radiatorit prej çeliku të lëmuar

Radiator i punuar nga çeliku

Nippel radiatori Sipërfaqe hermetizuese

Bashkimi me saldim

Mbështjellësi i 
radiatorit i   
realizuar me 
saldim



Nipel radiatori

Kanale për 
vendosjen e niples

Radiator i punuar prej hekuri të derdhur të hirtë (giza e hirtë)

Radiator  çeliku

pjesë koke

mbyllës

anëtar i radiatorit

Sipërfaqe hermetizuese



TN TN TN

D D

DK

K - Kthimi

K

Skema të lidhjes së radiatorëve

AlbVET

Dimensionet e montimit të radiatorit

DP

Gjerësia
La

rt
ës

ia

Distanca nga muri

D - Dërgimi

K           

DP - Dysheme e përfunduar



Radiator çeliku

AlbVET

Mënyra e përforcimit të radiatorit për murin vertikal

DP
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Presioni i 
punës      
6  bar

Radiator çeliku – të rrafshtë

Sipërfaqe e 
lëmuar

Radiator çeliku – kompakt
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Konstruktimi i radiatorit prej çeliku në 
formë tavoline



Shembull

Në një shtëpi familjare përdhese, të treguar në fig.1 dhe 2, për të
cilën më parë janë përcaktuar humbjet e nxehtësisë përkatësisht
është përcaktuar sasia e normuar e nevojshme e nxehtësisë.
Kërkohet të dimensionohet trupi ngrohës – radiatori për dhomën e
fjetjes. Sistemi punon me temperaturë 65/50 ⁰C.

Zgjidhje

Nga shënimet e bazës lexojmë:

C
CCtktd

tm 


5,57
2

5065

2








;50

;65

;770

Ctk

Ctd

WQn











CCCtbtmt  5.37205,57 

Ndryshimi temperaturik:
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Dhomë ndenieje

Dhomë

Kuzhinë

Banjo

Koridor

Dhomë fjetjeje

Fig. 1. - Baza me shënimet e nevojshme
AlbVET



Dhomë 
ndenieje

Dhomë

Kuzhinë

Banjo

Dhomë fjetjeje

Koridor

Fig. 2. - Shtrirja e rrjetit tubor dhe pozicionimi i radiatorëve

AlbVET



Nga tabela 4, libri  “I und H”, lexojmë faktorin 

korrektues;

vlerë e cila fitohet me interpolim.;69.0fk

Mbështetur në këtë, përcaktojmë fuqinë ngrohëse të 
radiatorit;

WW
fk

QnQr 1116
69.0

1
770

1


Nga tabela 2, libri  “I und H”, përzgjedhim radiatorin kompakt 

te çelikut,  Tipi 11 me këto karakteristika:

Wm
m

W
lqQr

ml

m

W
q

r

r

11322,1943

;2.1

;943







R:   600 / 1200 / 11
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… paraqitja e sipërfaqeve ngrohëse të radiatorit

Pamje të montimit të radiatorëve të çelikut në një hapësirë ngrohëse



AlbVET

Trup ngrohës me mbulesën prej qelqi si mbrojtëse
nga rrezatimi dhe sipër me tavolinë mermeri
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përshtatësi

Kapaku i montuar

Ndenjëse e ventilit 

Kokë termostatike

DërgimiKthimi

Ventili në dërgim i trupave ngrohës (radiatorëve)
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Ventila të radiatorëve të formave të drejta dhe në kënd për
në hyrje

Elemente që shërbejnë për heqjen e ajrit nga trupi ngrohës
(radiatori)
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Prerja tërthore e ventilit i cili montohet në hyrje të radiatorit

Kyçja e ventilit në dalje të radiatorit



D
K

AlbVET

çelës

dizë

dado - pjesë e 
rrotullueshme së 
bashku me dizën

Urë 

Elemente për çajrimin e radiatorëve



Regjistrat

Trupat ngrohës më të thjeshtë janë tubat gjarpërore të
punuar prej tubave të lëmueshëm dhe regjistrat e tubave.
Pastrohen lehtë nga pluhuri, por zënë sipërfaqe më të
madhe të murit në krahasim me radiatorët pë sasinë e
njejtë të normuar të nxehtësisë. Më së shumti përdoren në
lokalet e dorës së dytë dhe banjo.
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Regjistra tuborë
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Regjistra tuborë

Ngrohja me energji 
elektrike
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Enët e zgjerimit dhe mënyra e 
përzgjedhjes së tyre

Përgatiti dhe sistemoi ;

Wolfgang Pfisterer, - ekspert ndërkombëtar

inxh. i dipl.  Ismet Malsiu,   bashkëtrajner
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Enët e zgjerimit dhe përzgjedhja e tyre

Ena e zgjerimit shërben për ta nxërë ujin, për të cilin bëhet
zgjerimi i vëllimit, që ta depozitojë një sasi të ujit, të sigurojë
presion minimal në sistem, si dhe ta sigurojë fizikisht
sistemin nga tejkalimi i presionit të lejuar. Ena e zgjerimit
mund të jetë e tipit të hapur ose e tipit të mbyllur. Meqë në
sistemet moderne të ngrohjes qendrore përdoren kryesisht
enë zgjerimi të tipit të mbyllur, në vazhdim do të
përshkruhet vetëm mënyra e përzgjedhjes së tyre.

Ena e zgjerimit e tipit të mbyllur

Çertifikat servisimi

Servisimi i enës së zgjerimit 
bëhet për çdo vit.

AlbVET
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Gjendja e enës së 
zgjerimit para 
montimit

Ventil për mbushje Ajri ose gazi Membrana Vëllimi i ujit i cili është 
zgjeruar

Sistemi në gjendje 
të mbushur 

Sistemi në gjendje 
të ngarkuar

Dado për kyçje në sistem

Hapësira e ujit

Membrana

Mbërthimi i membranës

Shtëpiza (muri) prej çeliku

Hapësira e ajrit ose gazit

Ventil mbushës së bashku 
me kapakun

Enë zgjerimi e tipit të mbyllur

0.5 bar; 1.0 bar; 
1.5 bar

0.5 bar; 1.0 bar; 
1.5 bar

AlbVET
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Gjendja e enës së 
zgjerimit para 
montimit

Sistemi në gjendje të 
mbushur në të cilin 
është montuar ena e 
zgjerimit

Sistemi në gjendje 
të ngarkuar

Vëllimi i ujit së bashku me 
vëllimin i cili është zgjeruar

Forma e membranës në gjendje 
të ngarkuar

Ajri ose gazi Ajri ose gazi 

Përzgjedhja e enës së zgjerimit
tipi i mbyllur

AlbVET
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Për përzgjedhjen e drejtë të enës së zgjerimit të tipit të
mbyllur, para se gjithash duhet të dihet vëllimi i ujit në sistem,
që përbëhet nga:

• VËLLIMI I UJIT TË APARATEVE NGROHËSE;
• VËLLIMI I UJIT TË KALDAJËS;
• VËLLIMI I UJIT TË TUBAVE.

Vëllimi i ujit të aparateve ngrohëse, kaldajës merret nga
prospektet e ofruara nga prodhuesi ose nga tabelat përkatëse,
Ndërsa vëllimi ujit të tubave përcaktohet nga shprehja:

Vëllimi, për të cilin bëhet zgjerimi i ujit ( ΔV ), varet nga
temperatura e ujit të dërgimit dhe mund të përcaktohet nga
shprehja:

)(,
104 3

2

llitranël
d

lAV t
b

tbujit 






)(,. llitranëVV sist 

AlbVET
4



Vëllimi i ujit të sistemit njehsohet duke u mbështetur në
shprehjen:

Sasia e vëllimit të zgjeruar llogaritet nëpërmjet shprehjes:

Enët e zgjerimit të sistemit të mbyllur duhet të jenë në gjendje
të nxënë së paku 0,5% të vëllimit të instalimit, si rezervë të ujit
( ), që gjithsesi duhet të jetë më e madhe se 3l, Pra:

)(,. llitranëQvV nsistujit 

,)( specifikvëllmi
kW

l
v 

nxehtësisëenormuaresasiakWQn )(

)(,
100

.
. llitranë

Ve
V sist

zgjujit
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;15min.. lV zgje 

;15min.. lV zgje 

)(,3
100

5,0. llitranël
V

V sist
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100
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Për presionin e rregulluar të valvulës siguruese, normat 
gjermane e përcaktojnë presionin përfundimtar në këtë 
mënyrë:

;5 barpvs 

vsvspf ppp  1,0

AlbVET

Te sistemet me vëllim të vogël të ujit, vëllimi rezervë
njehsohet:
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Për presionin e rregulluar të valvulës siguruese

barpvs 5

barpp vspf 5,0

Presioni që mbretëron në enën e zgjerimit para se ajo të
jetë lidhur në sistem, përkatësisht para se të jetë mbushur
sistemi me ujë, quhet presion paraprak ( ) i enës së
zgjerimit, që te sistemet me temperaturë të ujit të
dërgimit deri 100°C varet nga lartësia statike e ujit ( ),
që në fakt paraqet distancën vertikale nga mesi i enës së
zgjerimit deri në pjesën më të lartë të mbushur me ujë,
plus shtesa e sigurisë 0.5 m deri në 1,5 m. Vlera e
presionit statik ( ) në varshmëri të lartësisë statike,
është:

• për deri 5m, .
• për mbi 5 m deri 10 m .
• për mbi 10 m deri 15 m, .
• për mbi 15 m deri 20 m, .

AlbVET

pp

sth

stp

sth barpst 5,0

sth barpst 1
barpst 5,1
barpst 2

sth
sth

7



AlbVET

Për sistemet me temperaturë të ujit të dërgimit mbi 100°C
duhet të merret në konsiderat edhe presioni i avullit ( ) ,
vlera e të cilit mund të merret sipas tabelave përkatëse.

Në rastin e përgjithshëm vlera e presionit paraprak mund të
caktohet sipas shprehjes:

Presioni përfundimtar i enës së zgjerimit ( ) përcaktohet
sipas kushtit që të sigurohet një ndryshim presioni pune i
ventilit sigurues në vlerë 20% të presionit të hapjes së ventilit
sigurues ( ). Në këtë mënyrë, për përcaktimin e presionit
përfundimtar, mund të përdoret shprehja:

, (**)

ku: paraqet lartësinë vertikale ndërmjet nivelit të
ventilit sigurues dhe mesit të enës së zgjerimit në .

Dstatikp ppp 

Dp

pfp

vsp

hpp vspf  1,08,0

h
m
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)(,
1

)( ..min.. llitranë
pp

p
VVV

ppf

pf

Rzgjuzgje





Në shprehjen (**) shenja ( + ) vlenë në rastin kur ena e
zgjerimit ndodhet nën nivelin e ventilit sigurues, në të
kundërtën vlen shenja ( - ).

Te sistemet e grohjes me ujë, zakonisht, përdoren ventilat
sigurues me membranë me presion të hapjes 2,5 bar ose
3 bar.

Pasi të jenë përcaktuar të dhënat e sipërshenuar, mund të
përcaktohet vëllimi nominal i enës së zgjerimit apo vëllimi
minimal I enës së zgjerimit ( ) , sipas shprehjes:

ku:

Nga tabelat, në bazë të vëllimit minimal të llogaritur të enës
së zgjerimit, lexojmë vlerën e vëllimit nominal të enës së
zgjerimit .

.min..zgjereV

 atmosfrikpresionibarpa 1
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Shembull

Në bazë të llogaritjeve është konstatuar se nxehtësia e
normuar e nevojshme për ngrohjen e një ndërtese eshtë

Skema e rrjetit tubor të ndërtesës është
treguar në figurë. Sasia e tërësishme e ujit në aparatet
ngrohëse kompakte të zgjedhura është .

Të zgjidhet ena e zgjerimit e tipit të mbyllur nëse për ngrohjen
e ndërtesës përzgjedhet kaldaja e cila shfrytëzon lëndë djegëse
të ngurtë , tipi MEGAL, me fuqi . Lartësia statike
është , ena e zgjerimit ndodhet nën nivelin e
ventilit sigurues, presioni I hapjes së të cilit është .

Zgjidhje

Sipas tekstit të detyrës vëllimi i ujit të aparateve ngrohëse,
është:

Për kaldajën të tipit MEGAL, me fuqi ngrohëse , nga
prospektet të cilat i ofron prodhuesi i këtyreve kaldajave,
lexojmë :

 WQ ndN 11271..

litra67

kW15
m5,4 m2,1

bar5,2

litraV 671 

kW15

litraV 962 

19



Sistemi dytubor i ngrohjes së ndërtesës
me të gjitha të dhënat e nevojshme.

11



Sipas skemës së rrjetit tubor, vëllimi i ujit në tuba do të jetë:

Vëllimi i ujit në tërë instalimin, është:

Temperatura e ujit të dërgimit, për të cilën është dimensionuar
rrjeti tubor, është . Sipas tabelave përkatëse vlera e
interpoluar e koeficientit të zgjerimit , është:

Sasia e vëllimit të zgjeruar të ujit, do të jetë:

Vëllimi rezervë është:

Vlera e presionit statik për është:

litraV 673 

litraVVVV sistu 180179667321., 

C75
0255,0

litraVV sistu 6.41800225,0..  

litraVV sistujitR 918005,005.0 . 

mhstat 8,4. 

barpstat 5,0. 
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Për temperaturën e dërgimit                      , presioni i avullit 
është                                .   

Presioni paraprak i enës së zgjerimit është:

Për presionin e hapjes së ventilit sigurues, në vlerë prej
Dhe me ndryshim niveli ndërmjet ventilit sigurues dhe enës së 
zgjerimit                        , vlera e presionit përfundimtar është:

Vëllimi minimal i enës së zgjerimit, do të jetë:

Në bazë të tabelave, përzgjedhet ena e zgjerimit me vëllim 
nominal:   

C100
barpD 0

barppp Dstatp 5.005.0 


bar5,2

mh 2,1

barhpp vspf 012.22,11,05,28,01,08,0 

)(,
1

)( ..min.. llitranë
pp

p
VVV

ppf

pf

Rzgjuzgje





)(2,26
5,0012,2

1012,2
)96,4(min.. llitraV zgje 






)(35 llitra
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Termoizolimi

TD TK

Ena e zgjerimit e tipit të hapur

SDdSKd

ENA

Kaldaja

AlbVET14



QndSK  0.115

QndSD  4.115

Ku janë:

SDd

SDd

Qn

- diametri sigurues i dërgimit, mm                                 

_  diametri sigurues i këthimit, mm

_ sasia e normuar e nxehtësisë, KW

Enët e zgjerimit të tipit të hapur aplikohen te sistemet e 
ngrohjeve me kapacitete të mëdha.  Te Enët e zgerimit të 
tipit të hapur është me rëndësi të bëhet dimensionimi i 
tubit sigurues të dergimit (           ) dhe tubit sigurues të 
këthimit  (          ).

SKd

SDd

AlbVET
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AlbVET

Pompat qarkulluese, funksionimi dhe
mënyra e përzgjedhjes së tyre

Përgatiti dhe sistemoi ;

Wolfgang Pfisterer, - ekspert ndërkombëtar

inxh. i dipl.  Ismet Malsiu,   bashkëtrajner



AlbVET

Pompat paraqesin makinat rrymore të cilat në sistemet e
ngrohjeve qendrore shërbejnë për qarkullimin e mediumit
të punës përkatësisht qarkullimin e ujit të ngrohtë. Bien në
grupin e elementeve (pajisjeve) themelore të sistemeve të
ngrohjes qendrore.

Dallojmë:

• Pompat pistonike dhe
• Pompat centrifugale.

Në sistemet e ngrohjeve qendrore më së shumti përdoren
pompat centrifugale.

Për instaluesin e sistemeve të ngrohjes qendrore është me
rëndësi të dihet mënyra e drejtë e montimit, kahja e
rrotullimit të qarkut punues si dhe përzgjedhja e pompave
centrifugale.

*** Në asnjë rast, pompa nuk duhet të startojë në gjendje
të thatë

1



Pamja skematike e pompës me piston

Vëllimi i mediumit të punës i cili 

komprimohet dhe zgjerohet           V

S – hapi i pistonit

Pistoni 
(sipërfaqja e 

pistonit )  A

Numri i lëvizjeve të 

pistonit   n

Diagrami i punës së pompës me piston

Prurja vëllimore

Ef
ek

ti
 i 

p
o

m
p

ës

Diagrami i cili 
përshkruan 

karakteristikën e 
pompës

Prurja vëllimore

Efekti i pompës

AlbVET2



Pompa ( efekti pompës )

Matësi i nënpresionit
( VAKUMETRI )

Njehësori i prurjeve vëllimore

Pompa ( efekti pompës )

Humbjet e presionit në tubacione

N
d

ry
sh

im
i i

 p
re

si
o

n
it

 g
je

o
d

ez
ik

Prsioni minimal i fluidit që rrymon

Efekti i pompës =  ndryshimin epresioni gjeodeizik
+ Humbjet e presionit në tubacionet e stabilimentit
+ Presionin minimal të fluidit i cilli rrymon
- Nënpresioni

Vtubgjeodp ppppp  .min..

nVV 


sAV  ;

AlbVET
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Tipi-

Tipi-
Tipi- Tipi-

Tipi-

Prurja vëllimore

Ef
ek

ti
 i 

p
o

m
p

ës

Shembull

Nëpër një unazë qarkulluese nevojitet të qarkullojnë 3 m³ / h.
Të përcaktohet tipi i pompës nëse efekti i saj është 3,5 bar

Zgjidhje

Përzgjidhet tipi i pompës  Tipi - 4

AlbVET
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Pompa qarkulluese centrifugale për sistemet 
e ngrohjeve qendrore

AlbVET
5



Pompë qarkulluese centrifugale për 
sistemet e ngrohjeve qendrore me ujë

Pjesët themelore të pompës:

Komanduesi elektrik                       
( terminali elektrik )

Motori

Shtëpiza ( karkasa ) me 
fileto

Perni

boshti për përcjelljen e fuqisë 
( momentit të rrotullimeve )

helikë pompe

AlbVET
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Pompa centrifugale

Pjesët përbërëse të pompës centrifugale dhe funksionaliteti

Statori

Rotori

Komanduesi i 
shpejtësisë

Shtypja

Thithja

KushinetatShtëpiza e 
motorit

Qarku  punues i 
pompës

Boshti i rotorit

Shtëpiza (karkasa) e pompës

Dado 
shtërnguese

Kuti terminali

Konservuesi

Hermetizues në 
formë unaze

Mbrojtëse e 
kushinetave

Pjesë ku bëhet thithja 
në qarkun e punës
(paraqarku)

AlbVET
7



Diagramet e punës së pompave qarkulluese centrifugale 

Diagrami i efektit të pompës

Diagrami që 
përshkruan 
karakteristikën 
e tubacionit

Pika e punës

Diagramet të cilat
përshkruajnë
karakteristikën e
tubacioneve

Diagrami i efektit të
pompës për numër
të ndryshueshëm të
rrotullimeve

Prurja vëllimore

Prurja vëllimore

Ef
ek

ti
Ef

ek
ti

Diagrami i karakteristikës së tubacionit dhe efektit të 
pompës

Diagrami i punës për numër të ndryshuar të rrotullimit

AlbVET
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Ef
ek

ti
Ef

ek
ti

Prurja vëllimore

Prurja vëllimore

Diagrami i cili
përshkruan
karakteristikën
e tubacionit

Pika e punës

Pompa     A

Pompa    B Pikë e dizajnuar
e punës

Diagrami i pikës së punës së pompës centrifugale

Diagrami i cili
përshkruan
karakteristikën
e tubacionit

Diagrami i cili përshkruan
karakteristikën e tubacionit
tani të ndryshuar

Diagrami i efektit të pompës

Pika e punës

Pika e re e punës

AlbVET
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Diagrami i pompave

Prurja vëllimore

Ef
ek

ti

në 

n
ë 

Diagrami i karakteristikës 
së tubacionit

AlbVET
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Diagrami i shpërndarjes së presionit 
në tubin e dërgimit, këthimit

Diagrami i shpërndarjes së presionit në 
tubin e thithjes

Ena e zgjerimit

Ventili

Pika zero

R

Montimi i pompës në tubin e dërgimit

Diagrami i shpërndarjes së presionit, njëkohësisht diagrami i
shpërndarjes së energjisë në rrjetin tubor për rastin kur pompa
është montuar në tubin e dërgimit.

AlbVET
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Montimi i pompës në tubin e kthimit

R

Diagrami i shpërndarjes së presionit 
në tubin e dërgimit, këthimit

Diagrami i shpërndarjes së presionit në 
tubin e thithjes

Ena e zgjerimit

Pika zero Ventili

Diagrami i shpërndarjes së presionit, njëkohësisht diagrami i
shpërndarjes së energjisë në rrjetin tubor për rastin kur pompa
është montuar në tubin e kthimit.

AlbVET
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Në sistemet e ngrohjes qendrore, në rast se kërkohet të
rritet prurja për një masë të caktuar dhe që efekti
(lartësia e ngritjes) të mbetet konstant, atëherë lidhen dy
pompa paralel.

Në sistemet e ngrohjes qendrore, në rast se kërkohet të
rritet efekti (lartësia e ngritjes) për një masë të caktuar
dhe që prurja të mbetet konstant atëherë, në këto
sisteme, lidhen dy pompa në seri.

Pompat e lidhura qoftë në seri ose paralel duhen të jenë
me karakteristika të njejta.

AlbVET
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Diagrami i njerës pompë 

Diagrami i dy 
pompave të 
lidhura paralel

Prurja vëllimore         në

Ef
ek

ti
 i 

p
o

m
p

ës
   

   
   

n
ë

Diagrami i pompave  me karakteristika të njejta të lidhura paralel

AlbVET
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Diagrami i dy 
pompave të 
lidhura paralel

Diagrami i 
njerës pompë 

Prurja vëllimore         në

Ef
ek

ti
 i 

p
o

m
p

ës
   

   
   

 n
ë

Ndryshimi i prurjes vëllimore

Ndryshimi i prurjes vëllimore

Ndryshimi i prurjes vëllimore për rastin kur në sistem janë të
kyçura dy pompa të lidhura paral dhe me karakteristika të
njejta

AlbVET
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Ef
ek

ti
 i 

p
o

m
p

ës
   

   
 n

ë

Prurja vëllimore        në

Diagrami i dy 
pompave të 
lidhura në seri

Diagrami i njerës 
pompë 

Diagrami i pompave  me karakteristika të njejta të lidhura në seri

Ndryshimi i prurjes përkatësisht rritja e prurjes vëllimore për rastin kur në 
sistem janë të kyçura dy pompa  dhe të lidhura në seri

AlbVET
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Diagrami i njerës pompë 

Diagrami i dy 
pompave të 
lidhura në seri

Ef
ek

ti
 i 

p
o

m
p

ës
   

   
  n

ë

Prurja vëllimore        në

Diagrami i pompave  me karakteristika të njejta të lidhura në seri

Ndryshimi i presionit përkatësisht rritja e efektit për rastin kur në sistem janë të 
kyçura dy pompa  dhe të lidhura në seri

AlbVET
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