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Projekti i të nxënit 5 – Pjesa teorike 

 

Instalimi i pajisjeve të ngrohjes së ujit dhe sistemeve të shpërndarjes së tij si dhe pajimi i 

banjave, dusheve dhe tualeteve me pajisje dhe rubineteri 

Në projektin e të nxënit 5 nxënësit bëjnë planin (skicën e instalimit) dhe instalojnë bojlerë, 

sistemin e tyre të shpërndarjes dhe i venë ato në funksionim. Ata instalojnë sisteme furnizimi uji të 

ngrohtë me bojlerë, sisteme tubacioni, pompa dhe qarqe mbi bazën e planeve përkatëse të 

punës. 

Pas përfundimit me sukses të projektit të të nxënit 5, nxënësit janë në gjendje të bëjnë planin, të 

instalojnë dhe optimizojnë bojlerët dhe sistemet e shpërndarjes së ujit të ngrohtë. 

 

Përmbajtjet teorike (74 orë mësimore) 

Kapitulli Përmbajtja 

I. Burimet e nxehtësisë 

(16 orë) 

1. Sallat e kaldajës, hapësirat optimale të tyre. 

2. Pajisjet në sallën e kaldajës. 

3. Ajrimi i sallës së kaldajës. 

4. Montimi i kaldajës. 

5. Oxhaku dhe tymthithësit. 

6. Dimensionimi i oxhakut. 

II. Armaturat e sistemit të 

ngrohjes 

(17 orë) 

1. Aplikimi i valvolës trekahore. 

2. Aplikimi i valvolave termike 1 dhe 2 tubore. 

3. Mënyrat e montimit dhe të vendosjes së valvolës trekahore 

të tubave të ngrohjes qendrore. 

4. Arsyet e montimit të valvolës trekahore. 

5. Lloje të tjera valvolash përzjerëse, shpërndarëse dhe 

mënyrat e përdorimit të tyre. 

6. Mënyrat e montimit të valvolës termike, funksionimi i tyre 

(valvol termike 1 dhe 2 tubore) të sistemit të ngrohjes 

qendrore. 

III. Hartimi i skicave 1. Lexim skicash të sistemit të ngrohjes qendrore me 1 dhe 2 

tuba. 



(25 orë) 2. Lexim skicash të furnizimit me ujë sanitar. 

3. Hartimi i skicave të sistemit të ngrohjes qendrore njëtubor. 

4. Hartimi i skicave të sistemit të ngrohjes qendrore dytubor. 

5. Të mirat dhe të metat e dy sistemeve. 

6. Hartimi i skemës së kombinuar sistem ngrohje uji sanitar 

dhe shkarkimi. 

IV. Montimi i sistemeve të 

ngrohjes 

(16 orë) 

1. Montimi i tubave (ngjitja, përkulja). 

2. Montimi i armaturave. 

3. Montimi i pompës. 

4. Montimi i trupave ngrohës. 

5. Montimi i enëve të zgjerimit. 

6. Montimi i sistemit të ajrimit. 

7. Prova hidrotermike. 

8. Detyrë kontrolli. 
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Projekti i të nxënit 5 – Pjesa praktike 

 

Instalimi i pajisjeve të ngrohjes së ujit dhe sistemeve të shpërndarjes së tij si dhe pajimi i 

banjave, dusheve dhe tualeteve me pajisje dhe rubineteri 

Në projektin e të nxënit 5 nxënësit bëjnë planin (skicën e instalimit) dhe instalojnë bojlerë, siste-

min e tyre të shpërndarjes dhe i venë ato në funksionim. Ata instalojnë sisteme furnizimi uji të 

ngrohtë me bojlerë, sisteme tubacioni, pompa dhe qarqe mbi bazën e planeve përkatëse të 

punës. 

Pas përfundimit me sukses të projektit të të nxënit 5, nxënësit janë në gjendje të bëjnë planin, të 

instalojnë dhe optimizojnë bojlerët dhe sistemet e shpërndarjes së ujit të ngrohtë. 

Përmbajtjet praktike 

Nr. Përmbajtjet praktike 

 - Boileri                            →   faza         -  e zezë     

1. Lidhja elektrike                                                    →   nuli          -  blu   

 - Pompa qarkulluese        →   tokëzimi  -  jeshil/i verdhë 

 - pozicioni ventil përzjerës 

2. Ventili trekahor           - pozicioni ventil shpërndarës 

 - hyrja – përzjerja - dalja 

 → flusi - temperatura  

3. Ngjitja                         → saldimi - temperatura  

 → temperatura e punës gjatë ngjitjes  

 TË DHËNA 

 Presioni i ngjeshjes nga ana e ngrohjes max. 2,5 bar 

 Presioni i punës nga ana e ngrohjes = madhësia statike + 0,3 bar 

 Presioni i ngjeshjes nga ana sanitare max. 6 bar 

 Presioni i punës i pajisjeve sanitare 3-4 bar 

 Lartësia e radiatorëve minimumi 8 cm nga dyshemeja dhe distanca nga parvazi i dritares 
minimumi 5 cm 



 Lartësia e lavamanit, armaturat e dushit 

 Përsëritja e punimeve me tuba të zinguar 

 E RËNDËSISHME! 

Përmasat e të gjitha objekteve dhe tubacioneve të përcaktohen para montimit! 

 

Durrës, 10.11.2010 (VERSIONI 1) / MK 
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Shtjellimi i PN 5 – Hid., viti i II - 30 ditë

(Kohëzgjatja e relizimit të trajnimit - 5 ditë)

Vendi i mbajtjes: ’’ Shkolla  Mekanike  Profesionale’’ 

LUSHNJË,  2010
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Projekti i të nxënit 5,                                                              (30 ditë)

AlbVET

TITULLI                                                   Instalimi i pajisjeve të ngrohjes së ujit dhe sistemit të shpërndarjes
së tij si dhe pajimi i banjove, dusheve dhe tualeteve me pajisje dhe
rubineteri

PËRSHKRIMI                                        Në projektin e të nxënit 5 nxënësit bëjnë planin dhe instalojnë boilerë
të ujit të ngrohtë, sistemet e tyre të shpërndarjes dhe i venë ato në
funksionim
Ata instalojnë sisteme furnizimi uji të ngrohtë me boilerë, sisteme
tubacioni, pompa dhe qarqe mbi bazën e planeve përkatës të punës.

OBJEKTIVI I PËRFORMANCËS             Pas përfundimit me sukses të projektit të të nxënit nxënësit janë në
gjendje të bëjnë planin, instalojnë dhe optimizojnë bojlerët dhe si-

stemet e shpërndarjes së ujit të ngrohtë

REZULTATET E TË NXËNIT Në projektin e të nxënit 5 nxënësit do të mësojnë:

● të përgatisin vizatime të detajuara për elementë të veçantë
dhe sisteme të plotë;

● të hartojnë plane pune;  
● të përgatisin lista elementësh me specifikime të detajuara

dhe sasitë;
● të kërkojnë dhe zbatojnë dokumentacionin teknik të për-

shtatshëm;
● të planifikojnë dhe menaxhojnë kohën;
● të gjykojnë mbi rendimentin ekonomik të sistemit.
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Përpilimi i skemës dhe listës së 
materialeve të nevojshme për 
realizimin praktik të MODELIT

AlbVET
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Tab. 1.  Lista e materialeve per sistemin e ngrohjes qendrore



Tab.2.  Lista e materialeve për sistemin e furnizimit me ujë
sanitar dhe materiali shtesë i nevojshëm

AlbVET



MODELI – 5.
[ PN – 5,  Hid., NIVELI I PARË (viti i dytë)]  
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Materiali i nevojshëm me të cilin jane furnizuar mësimdhënësit

● Valvulat përzierëse trikahore dhe katërkahore në SNQ ;

● Ventilimi i hapësirave; 

● Elektroteknikë, elektronikë dhe rregullim termik;

AlbVET

● Kaldatorja, kaldajat, tymtarët dhe oxhaqet;



AlbVET

çelës

dizë

dado - pjesë e 
rrotullueshme së 
bashku me dizën

Elemente për çajrimin e radiatorëve



K
D

Urë montimi

AlbVET

Trupi ngrohës (radiatori) dhe elementet kyçëse me rregullim

hollander

Bulonat rregullues (akordues)

R



hollander

Tub bakri, Cu

Rakorderi bakri



AlbVET

Adapteri

Ventil termik me kokën termostate dhe me 
elementet rregulluese

R

K D

Kyçja
 e ven

tilit term
ik tek ra

d
ia

to
ri

Shtëpiza e ventilit

Kokë termostate

Kapaku për rregullim



TN

Armaturë speciale njëtubore
e kombinuar me termostat
rregullimi të temperaturës
dhe me element parakyçës
që mund të shërbejë për
mbyllje dhe për droselim.
Përparësi e kësaj armature
ndaj ventilit me tub zhytës
është ‘’shpëlarja’’ e mirë e
aparatit ngrohës me ujët e
dërgimit.

Pjesë që bën rregullimin
Hapësira frenuese

Koka termostatike

Ventil termostati me element parakyçës

AlbVET



Pjesë që bëjnë rregullimin
Unazë mbërthyese

Valvulë kthyese

Koka termostatike

TN (radiatori)

Ventil termostati me tub zhytës 
Bën pjesë në grupin e ar-
maturave speciale njëtubo-
re e kombinuar, tek e cila
tubi zhytës (tub i zhytur më
thellë në ujët e aparatit
ngrohës) mundëson largi-
min e ujit të kthimit, kurse
për anash futjen e ujit të
dërgimit në aparatin ngro-
hës. Kjo armaturë ka përpa-
rësi montimi kundrejt venti-
lit me elemente parakyçje-
je.

AlbVET



Pamje fotografike e ventilave termikë me tubin zhytës

Ventili termik pa kokën termostate me tub zhytës për sistemin njëtubor 
dhe dytubor të NQ

AlbVET



Mbyllja në 
tubin e 
dërgimit

Mbyllja në tubin e 
kthimit

Ventil - Bypass

Element parakyçës për trupin ngrohës (radiatorin) te sistemi 
njëtubor dhe dytubor i ngrohjes qendrore

AlbVET



Dado 
mbyllëse

Pajisje për 
çajrim

Rregullimi 
përmes Bypass-it

Element parakyçës për trupin ngrohës (radiatorin) te 
sistemi njëtubor i ngrohjes qendrore

AlbVET



Ventili  trekahor

Ventil trekahor

Mënyra e kyçjes së ventilit trekahor për aparatin ngrohës

AlbVET
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Pamje fotografike e ventilit trekahor dhe parimi i 
funksionalitetit i treguar në formë skematike

Ventil i drejtë Ventil trekahor



AlbVET

Prerja tërthore e paraqitur në mënyrë figurative e 
ventilit trekahor dhe parimi i funksionimit  të  tij

Ventil trekahor i aplikuar në modelin e realizuar praktikisht

Shpërndarje
Përzierje
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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



Pjesë mbyllëse (kapaku)

AlbVET

Armaturë me kapakun rikthyes (valvulë 
jokthyese)



AlbVET

Pozita e drejtë e vendosjes së kapakut rikthyes me 
sustë (ventilit jokthyes me sustë) në rrjetat e 

sistemit tubor

Shpërndarësi

Ventili

Pompa e lëshuar në 
punë

Pozicioni i hapur Pozicioni i mbyllur

Pompa e ndalur

23
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Ventil për rregullimin e prurjes dhe mënyra e 
kyçjes së tij në rrjetat e sistemit tubor 

bypass

Bypass _ i  realizuar në 
tubin thithës të pompës

Bypass _ i  realizuar 
në tubin e kthimit
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Sistemet e shpërndarjes

Përgatiti dhe sistemoi ;

Wolfgang Pfisterer, - ekspert ndërkombëtar

inxh. i dipl.  Ismet Malsiu,   bashkëtrajner



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 sisteme 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 deri te aparatet ngrohëse, ku kjo nxehtësi u jepet hapësirave të cilat 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

AlbVET



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



4
AlbVET

Konveksioni

Rrezatimi

Ngrohja 
nga muret

Ngrohja nga 
dyshemeja

Burimi i 
nxehtësisë

Tubi i dërgimit

Tubi i kthimit
Trupi ngrohës 

Sistemi dytubor me shpërndarje nga lart - poshtë



5
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Oxhaku
Trupi ngrohës 

Tubi i dërgimit

Tubi i kthimit

Depozita  
e L.D. të 
lëngët

Sistemi dytubor me shpërndarje nga poshtë - lart



6
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Sistemi njëtubor i shpërndarjes te ngrohja e kateve

Kaldajë gazi 
e montuar në 
mur me gjithë 
armaturën ma-
tëse, siguruese 
dhe kontrolluese.



Kaldajë

TN

TN

TN

TN

TN

TN

Sistemi njëtubor i shpërndarjes te ngrohja e kateve

7
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Rakorderi thithëse

Fluidi në kthim
Pjesë e 
ngushtuar e 
rakorderisë

Thithja

Kokë termostate

Tub bakri (Cu) nga 
jashtë i emaluar

Trupi 
ngrohës
(radiatori)

Hyrja Dalja

Rregullimi

Ventil termik me kokën 
termostate dhe me rregullim

bybass

Ventil në hyrje të 
radiatorit me kokën 
termostate

Ventil termik me 
rregullim për sistemin 
njëtubor dhe dytubor

Ventil radiatori

Ventil radiatori me 
tubin zhytës me kokën 
termostate për 
sistemin njëtubor

Trupi ngrohës
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Ventil termik me kokën termostate dhe me rregullim

Tub bakri (Cu) nga 
jashtë i emaluar

Rregullimi

Trupi ngrohës
(radiatori)Kokë termostate

Hyrja

Frenues i ujit të 
kthimit 

Dalja
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Ventil radiatori për sistemin njëtubor me tubin zhytës

HyrjaDalja

Tubi zhytës

Radiatori

Elementi mbërthyes i 
tubit zhytës



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

11
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Shpërndarja në kate

T N

T N

T N

T N

T N

Mbulesë dekorative e  
tubave 

Kolona e dërgimit dhe kthimit Matësi i energjisë
Shpërndarësi i ujit 
të  ngrohte

Përmbledhësi i ujit 
të ftohtë

K
AlbVET



d d

13
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Tub i shkurtër i dërgimit Tub i gjatë i kthimit

Tub i shkurtër i kthimit Tub i gjatë i dërgimit

Trup ngrohës

Gjeneratori i nxehtësisë

TN TN TN

Sistemi njëtubor

14
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Sistemi njëtubor

TN TN

d d

TN TN

Nivelizimi i sistemit njëtubor

15 AlbVET



Mbulesë dekoruese e tubave te sistemi njëtubor

Sistemi njëtubor

16
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Për në anën tjetër
TN

TN

V. çajrimi

Shpërndarja e rrjetit tubor të një sistemi njëtubor  nga lart - poshtë 

17
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k

d d

Pikë përzierësed

TN TN

18
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S’ka valvulë para 
trupit ngrohës

TNTN

19
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Bypass Rakorderi

Seksioni i ngushtuar i rakorderisë

TN

20

AlbVET



TN (radiatori)

Kyçja e armaturës në mes të trupit ngrohës (radiatorit) 

21
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KALDAJAT
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“ Kaldajat, oxhaqet dhe pompat 
qarkulluese “

Përmbajtja:

■ Kaldajat e l. d. të ngurtë,dhe lëngët dhe përzgjedhja e tyre;

■ Rezervoarët e l. d. të lëngët dhe mënyrat e kyçjes së tyre me 
flakëhedhësin;

■ Oxhaqet dhe mënyra e dimensionimit të tyre;

■ Pompat dhe mënyra e lidhjes së pompave në sistemet e 
ngrohjeve qendrore.

º Mbrojtja në punë dhe ruajtja e mjedisit

Baza materiale e domosdoshme: - Kabineti me të gjitha 
veglat dhe pajisjet e nevojshme për punë normale si dhe 
dokumentacioni teknik standard

AlbVET



Kaldaja

…kaldajat konsiderohen gjeneratorë të nxehtësisë të
cilët duhet të jenë në gjendje që me fuqinë e tyre ta
furnizojnë objektin me nxehtësi të nevojshme të
normuar, paraprakisht të njehsuar më parë.

Pasi të jetë përcaktuar fuqia termike e kaldajës
bëhet zgjedhja e saj në bazë të prospekteve që
ofrojnë prodhues të ndryshëm, në të cilat mund të
lexohen të dhënat e tjera konstruktive. Kjo nën-
kupton edhe dimensionimin e tyre.

AlbVET



Kaldajë e lëndës djegëse të ngurtë

…e kapacitetit 50 dhe 60 kw

Qk = Qn ( 1+ a + b)
AlbVET



Tymtari

Tabela kontrolluese dhe siguruese

sonda

Prerja tërthore e kaldajës që shfrytëzon l. d. të ngurtë

Teknologji optimale e djegies së l. d.
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Prerja tërthore e kaldajës së lëndës djegëse të ngurtë

AlbVET



Kaldajë e lëndës djegëse të ngurtë plotësisht e automatizuar

….të kapaciteteve prej 50kW deri në 200kW

AlbVET



Kaldajë e l. d. të lëngët me automatizim të lartë në sistem

AlbVET



…kaldajë e konstruktuar për shfrytëzimin e l. d. të ngurtë
përkatësisht të ashklave të drurit dhe të ngjashme me
to. Punon në mënyrë automatike ndërsa dhënësi i l. d.
(dozatori) funksionon me sistemin modular të instaluar.
Shkalla e shfrytëzimit të këtyre kaldajave arrihet 30 deri
100 %

KALDAJË  E  TEKNOLOGJISË  BASHKËKOHORE
AlbVET



Kaldajë e lëndës djegëse të lëngët. MODELI: STADLER D

Prodhuesit ndërtojnë me kapacitete prej 80kW deri në 1500 
kW AlbVET



Prerja tërthore e kaldajës së tipit MODEL: STADLER D

AlbVET



AlbVET



Kaldajë e lëndës djegëse të 
ngurtë

AlbVET



Kaldajë për lëndë djegëse të ngurtë – kapaciteti 20 – 50 kW

AlbVET



Kaldajë për lëndë djegëse të ngurtë (ashkla druri dhe të
ngjashme)

Teknologji e përsosur gjermane të kapaciteteve 130 – 300 kW

AlbVET



Uji i zbutur për furnizim

Kaldajë për  L. D. të 
ngurtë

Oxhaku

Furnizimi 
me ajër 
përmes 
kapakut

Konsumatorët e 

energjisë (radiatorët)

Lidhja e kaldajës së L.D. të ngurtë te oxhaku
dhe armatura përbërëse e tij

AlbVET



Rregullatori

Zinxhiri

Rregullatori i ajrit 
për djegien e L.D.

Tu
b

i i
 d

ër
gi

m
it

Tu
b

i i
 d

ër
gi

m
it

Gazrat e 
tymit

Kapaku 
i ajrit

Leva për zinxhirin

Pajisja siguruese mekanike për kaldajën e lëndës 
djegëse të ngurtë

AlbVET



Sondë gypore e mbushur 
me mediumin e punës Këmbyesi i nxehtësisë

Si
gu

ri
m

i t
er

m
ik

 i 
ky

çu
r 

n
ë 

tu
b

in
 e

 d
ër

gi
m

it

Shkarkimi i 
ujrave të 
tepërta

Tubi kapilar

Sigurimi termik i kaldajës së lëndës djegëse të ngurtë

Uji nga rrjeti

AlbVET



Kaldajë për lëndë djegëse të ngurtë e 
teknologjisë së kohës, prodhim gjerman

AlbVET



Bllok sistemi

AlbVET



Bllok sistemi

AlbVET



APARTAMENTI

AlbVET 

Kaldatorja



Konsumatorët

Pompë 
qarkulluese

Këmbyesi solar

Tubi furnizues i 
ujit. Kyçja bëhet 
sipas DIN  1988

Pompë qarkullue-
se e akumuluesit 
termik

Furnizimi me gas

Kaldajë gazi e 
përforcuar në 
murin vertikal

Tubi i dërgimit
UNS

Komanda 
rregulluese

Sonda 
temperaturike  AT

Tubi i dërgimit

Akumuluesi termik i 
nxehtësisë (bojleri i ujit 
të ngrohtë sanitar

Matësi i kohës

Boileri i ujit të ngrohtë dhe kaldaja e gazit

Funksionimi i një sistemi për përgatitjen e US

AlbVET



…Një pjesë të rëndësishme të sistemeve të ngrohjeve qendrore paraqesin 
oxhaqet, detyra e të cilëve është t’i hedhin në atmosferë produktet e 
djegies dhe të sjellin në kaldajë ajër të freskët të nevojshëm për djegien e 
lëndës djegëse. Dimensionimi i oxhakut varet nga:

- lloji i lëndës djegëse,

- fuqia termike e kaldajës,

- temperatura e gazrave të djegura në dalje të kaldajës,

- intensiteti i shkujit, përkatësisht i mbipresionit në kaldajë,

- konstruksioni i oxhakut dhe nga lartësia efektive e tij.

Sipërfaqja e seksionit tërthor të oxhakut, në mënyrë të përafërt, 
përcaktohet sipas shprehjes:

A = [ a x Qk ] / ( h )½ ;  në

cm² , ku:

a – koeficient, vlera e të cilit merret:

a = 0.010 – 0.015 – për kaldaja me lëndë djegëse të lëngët ose 
të gaztë,                                         

a = 0.017 – 0.020 – për kaldaja me djegie alternative të l. d.

a = 0.021 – 0.023 – për kaldaja që përdorin koksin si l. d.



A = [a x Qk]/(h)½

…përcaktimi i  përafërt i 
sipërfaqes së seksionit 
tërthor të oxhakut mund 
të bëhet sipas formulës:

Ngrohja e ajrit të jashtëm për..
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