
Dimensionimi i oxhaqeve nëpërmjet diagrameve



Diagrami për dimensionimin e oxhaqeve për kaldajat e l. d. të lëngët dhe të gaztë.

Lëndët djegëse të lëngëta dhe të gazta. 
Kaldaja me përcjellje natyrore.



Të dimensionohet oxhaku për 
kaldajën që punon me l. d. të 

lëngët, fuqia termike e së cilës është 
75 kW. Temperatura e produkteve 

të djegies në dalje të kaldajës është 
190 ºC, kurse lartësia efektive e 

oxhakut është 10 m

DETYRË



Lartësia e oxhaqeve mbi kulm



…… Zgjidhja jo e 
drejtë e oxhakut 
shkakton pasojat e 
treguara në fig.

MURI I DËMTUAR



Mënyrat e përcaktimit të lartësisë së oxhakut mbi kulm



Lartësia e oxhaqeve nga kulmet e ndërtesave

AlbVET



OXHAQET – Ndërtimi i tyre

Material ndërtimor me koeficient të tejkalimit të nxehtësisë
0,12  m²K/W – grupi III

Material ndërtimor me koeficient të tejkalimit të nxehtësisë
0,22  m²K/W – grupi II

Material ndërtimor me koeficient të tejkalimit të nxehtësisë
0,65  m²K/W – grupi I

Termoizolimi

AlbVET



Oxhaku

Valvulë

Kaldajë gazi

Kaldajë e 
lëndës 
djegëse 
të ngurtë 
dhe të 
lëngët

Lidhja e kaldajave në oxhak
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Valvulë e gazrave me 
servomotor

Valvula e ajrit me 
kundërpeshë

Oxhaku

Qarkullimi ajrit

Valvulë e gazrave me servomotor
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Distanca minimale e lartësisë së oxhakut nga kaldaja e fundit 
dhe distanca minimale ndërmjet kaldajave të gazit të kyçura 
në një oxhak
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Servomotori

Valvula

Valvula me 
servomotor

Valvula me 
kundërpeshë

Valvula me 

kundërpeshë

KufizuesiKufizuesi

Roli i valvulave me servomotor të vendosura në tymtarin e kaldajave 
dhe valvulave të ajrit me kundërpeshë
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Gazrat e tymit

Kaldajat e gazit

Vendi për pastrim

Oxhaqet e kaldajave të gazit AlbVET
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“Kryerja e punimeve në kaldatore”

Përmbajtja:

■ Vendosja e kaldajës në bazament;

■ Montimi i pompave për qarkullimin e ujit;

■ Montimi i manometrit dh  dhe siguruese të kaldajës;

■ Montimi i enës së zgjërimit dhe pajisjen për zbutjen e ujit;

■ Montimi i bojlerit qendror me këmbyes nxehtësie;

■ Montimi i gypave për përcjelljen e gazrave ( kaldaj – oxhak );

■ Lidhja e kaldajës me rrjetin shpërndarës;

* Mbrojtja në punë dhe ruatja e mjedisit.

º Baza materiale e domosdoshme;- Kabineti i pajisur me të 

gjitha mjetet dhe veglat e nevojshme për punë si dhe me 

dokumentacion teknik standard
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Dimensionet që duhet të merren në konsideratë gjatë montimit të radiatorëve
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Mbështjellësi i kaldajës me shtresën termoizoluese dhe 

mënyra e montimit të tij.
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Përmasat që duhet të merren në konsideratë gjatë montimit 

të kaldajës në kaldatore
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Sistemi njëtubor i lidhjes së flakëhedhësit të 

kaldajës me rezervuarin e lëndës djegëse
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Sistemi dytubor i lidhjes së flakëhedhësit me rezervuarin e 

lëndës djegëse 
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≥ 1m

Rezervuar prej materialesh artificiale

Kapaciteti mbushës i 

rezervuarit 5000 lit. max.

Kapaciteti mbushës i 

rezervuarit ≥ 5000lit.

ajrosja

Derë që 

mbyllet në 

mënyrë 

automatike
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Disa nga dimensionet standarde të rezervuarit mbrojtës
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Kapaku

Matësi i nivelit

Kufizuesi i nivelit

Ç’ajrimi

Rezervuar (depozitues) standard i l.d. të lëngët prej çeliku

Notues

Notues

Gypi mbushës
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Rezervuarë të l.d.të lëngët të lidhur njeri 

me tjetrin (bllok- sistemi)

Këta lloj rezervuarësh janë të punuar prej materialesh artificiale -

PE. Muret e jashtme janë të punuara prej çeliku të zinguar.
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Rezervuarë të punuar prej materialesh artificiale- plastmasat

Bllok-sistemi AlbVET



Sistemi njëtubor dhe dytubor i kyçjes së 

flakëhedhësit me rezervuarin e lëndës 

djegëse të vendosur nën tokë
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Lidhja e flakëhedhësit me rezervuarin e lëndës djegëse 

në sistemin njëtubor dhe dytubor në bazë të 

standardeve evropiane

Në  fig. është treguar armatura e rrjetit tubor e dy sistemeve

AlbVET



Kufizuesi
Gypi për mbushje

Kapaku mbrojtës Gypi çajrues

Shtresë rëre

Pusetë

Kapaku i rezervuarit

Muret e dyfishta të 

rezervuarit të lyera 

me bitum

Matësi i nivelit

Prerja tërthore e rezervuarit

Rezervuar i vendosur nën sipërfaqen e tokës
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pjerrësia

Tokë e terur

Madhësia e 

kokërrzave të 

rërës

Tokë (dhé)

Pozicioni i rezervuarit të vendosur nën sipërfaqen e 

tokës
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Pamja figurative e rezervuarit
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Analiza e skemave tanimë të 

vjetëruara të sistemeve të 

ngrohjeve qendrore dhe 

përgatitjes së US
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Sistemi i mbyllur i 

kyçjes së rrjetit 

tubor për kaldajën 

pa boiler
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Sistemi i hapur i 

kyçjes së rrjetit tubor 

për kaldajën pa boiler

15

9

16

10

11

AlbVET



Sistemi i  mbyllur i 

kyçjes së rrjetit 

tubor për kaldajën 

me boiler
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Sistemi i hapur i 

kyçjes së rrjetit tubor 

për kaldajën me 

boiler
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AlbVET

Projekti i të nxënit 1.5 – Hid., viti i II

Përgatiti dhe sistemoi ;

Wolfgang Pfisterer, _ ekspert ndërkombëtar

inxh. i dipl.  Ismet Malsiu,   bashkëtrajner



Metoda praktike e përcaktimit të pozicionit gjatë vendosjes së mbështetësve të  
tubave dhe dimensioneve në ISHULL

AlbVET

dimensioneve



Shembuj të aplikimit të valvolave
përzierëse 3 – kahore, valvolave

përzjerëse 4 – kahore dhe
valvolave diferenciale
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Valvolë përzierëse 3 - kahore
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Pozicioni i dorzës së valvolës 3 – kahore përzjerëse
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VTS-3k
A

VP e D-3k

T i DH

T i K (65ºC)

Armatura. mat. sig. dhe kontr.

Kaldajë e lëndës djegëse të ngurtë

Kaldaja duhet të ketë patjetër të ndërtuar këmbyesin e nxehtësisë dhe valvolën termike
(mbrojtës termik të kaldajës)
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Vp 3 - kahore

Burimi i 
nxehtësisë

Konsumatorë
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Valvolë përzierëse 3 – kahore me servomotor
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Valvolat me servomotor

Burimi i nxehtësisë

Konsumatorët
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Burimi i nxehtësisë

vp 3- kahore me SM

Konsumatorë
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VALVOLA PËRZIERËSE  4- KAHORE

AlbVET



Valvolë përzierëse 4- kahore
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Enë zgjerimi e tipit të hapur

Termostati i kaldajës ( 65 ºC )

Valvolë përzierëse e 
dorës, 4-kahore

Kaldajë e lëndës djegëse të ngurtë
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Vp 4 – kahore

Burimi i nxehtësisë

Konsumatorët
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VALVOLË   4 - KAHORE ME SERVOMOTOR

AlbVET



Burimi i nxehtësisë
Vp 4-kahore me servomotor

Konsumatori

tsj

tsdh

CU

ts1
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Termostate digjitale të dhomave
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Sistem i ngrohjes qendrore me akumuluesin termik të nxehtësisë
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Skicë  montimi
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Skicë montimi
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Skicë  montimi
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Boiler elektrik kuzhine

Dimensionet  e tij dhe ato të montimit



UF

UN

AlbVET

Lavaman



AlbVET

Dimensionet kryesore të montimit të lavamanit dhe lidhja e tij me boilerin
elektrik të vendosur nën të.



Dimensione kryesore të montimit të pjatalarësit me boilerin elektrik

AlbVET



Dimensionet e montimit të vaskës, baterisë përzierëse (mishelatorit) 
me dushbaterinë.
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Njohuri bazë hidraulike - përzierjet

AlbVET

Uji  i ftohtë Uji i ngrohtë

Përzierja



AlbVET

Sasia e nxehtësisë



Ndryshimi i vëllimit specifik,

Vëllimi specifik Vëllimi specifik

AlbVET

Rritja e vëllimit specifik



Zgjidhje të detyrave

Kati përdhes
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Kati i parë
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Kati i dytë
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Shtrirja e rrjetit tubor

Kati i  1

Kati i  2

Kati përdhes



Vendosja e pajisjeve sanitare dhe lidhjet e 
tyre me rrjetin tubor 
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Situatë mësimore

Kuzhinë
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Situatë mësimore

Kuzhinë
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Sistemet individuale të çajrimit      
(ventilimit)



Sistemi  individual  i  çajrimit (ventilimit)

Kanalet individuale

Ajri i ngrohtë

Avujt e ujit

Përzierja

Futja e 
rrymave të 

ajrit përmes 
dritareve

Ajri

A > 150 cm2

A > 150 cm2
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Pajisje ventiluese

Tubi kyçës

Llamarinë  dekoruese

Filtri Ventilatori

Montohet në 
mur
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Çajrimi individual  me kanale të veçanta dhe me 
një kanal të përbashkët  të hapësirave të banjove 

dhe kuzhinave me anë të ventilatorëve

Vendi ku bëhet 
pastrimi
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Çajrimi i përbashkët  me një kanal me anë të 
ventilatorit, i  hapësirave të banjove dhe 

kuzhinave të objektit

Ventilatori i 
përbashkët

Kanali

Vendi ku bëhet 
pastrimi

AlbVET



“ Elektroteknikë, elektronikë dhe termorregullim “

Përmbajtja:

■ Matje në rrjetin elektrik;

■ Lidhja e përquesve dhe kabllove elektrike me njeri tjetrin;

■ Montimi i  elementeve të instalimit elektrikë; 

■ Lidhja e pompave qarkulluese me rrjetin elektrik;

■ Montimi i  tabelës komanduese të kaldajës;

■ Montimi i  flakëhedhësit të kaldajës.

º brojtja në punë dhe ruajtja e mjedisit.

Baza materiale e domosdoshme:- Kabineti me të gjitha veglat dhe 

pajisjet e nevojshme për punë normale dhe dokumentacioni teknik i standardizuar
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ELEKTROTEKNIKË, ELEKTRONIKË 

dhe

TERMORREGULLIM

ELEKTROTEKNIKË, ELEKTRONIKË

dhe 

TERMORREGULLIM

AlbVET



POMPË QARKULLUESE ME KONDENSATOR

AlbVET



TABELË KOMANDUESE DIGJITALE E KALDAJAVE

Tipi  BUDERUS
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TABELA TË NDRYSHME TË SISTEMIT KONTROLLUES DHE 

KOMANDUES TË KALDAJAVE

…mund të bëhet menaxhimi  individual i regjimit të ngrohjes qendrore edhe në distancë
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Skema elektrike e lidhjes së tabelës komanduese për kaldajën e lëndës djegëse të lëngët
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RËNDËSIA E TERMORREGULLIMIT

-Sistemet e kontrollit dhe pajisjet për matjen e konsumit të energjisë 

janë pjesë e rëndësishme e sistemeve të ngrohjes dhe të prodhimit të 

ujit të ngrohtë sanitar.

-Në varësi të masave të marrura për aplikimin e sistemeve të 

kontrollit dhe termorregullimit të impianteve, mund të kursehen 

deri në 40% të konsumit total të energjisë nga impianti.

-Ndërtimi i sistemeve të ngrohjes të bazuara në idenë e optimizimit të 

konsumit energjetik të impiantit lidhet si me zgjedhjen e drejtë të tipit 

të sistemit (sistem qendror, monofamiljar, etj.), ashtu edhe me 

optimizimin e konsumit të vetë sistemit, cilado qoftë tipologjia e tij.
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SI PUNON SISTEMI I KONTROLLIT

Në çdo sistem kontrolli objektivi është që një madhësi e caktuar të mbahet e pandryshuar  ose 

të ndryshohet në përputhje me një program të caktuar. Në sistemet e ngrohjes këto madhësi 

janë zakonisht temperatura e dhomës ose temperatura e bartësit të nxehtësisë (ujit për ngroh-

je). Në fig. tregohet funksionimi i një kontrolli manual…

Kontrolli duke përdorur njeriun si “njësi kontrolli”

AlbVET



Kontrolli i 

temperaturës së 

dhomës 

nëpërmjet 

kontrollit  të 

flakëhedhësit

Përdorimi i flakëhedhësit si veprues
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Aplikimi i valvolës përzierëse 3-kahore si veprues

Kontrolli sipas temperaturës së 

dhomës me një valvolë 

përzierëse 3-kahore dhe një 

qark kontrolli të pavarur për 

flakëhedhësin

Temperatura e ujit në

kaldajë,  tuk = 75ºC
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Kontrolli me kompensim klimaterik

T
em

p
er

a
tu

ra
 e

 u
ji

t 
n

ë 
k
a
ld

a
jë

 r
u

h
et

 n
ë 

n
iv

el
et

 4
0
 

ºC
 d

er
i 

n
ë 

7
5
 º

C
. 
tu

k
 =

 (
 4

0
-7

5
 )

 º
C

Skema e 

kompensimit 

klimaterik me 

një flakëhedhës 

të kontrolluar
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Aplikimi i valvolës përzierëse 3-kahore si veprues

Skema e 

kompensimit 

klimaterik me 

një valvolë 

përzierëse të 

kontrolluar dhe 

një qark të 

pavarur 

kontrolli për 

flakëhedhësin

Kaldaja ngroh ujin në një tempe-

raturë konstante, psh. 75ºC; tuk = 

75 ºC
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Konsumatori

Aplikimi i  elektroteknikës dhe termorregullimit në një sistem të ngrohjes 

qendrore të formës së kombinuar.

Vp4-k, 

me SM
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TERMOSTATE DIGJITALE TË DHOMAVE
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VALVOLË PËRZIERËSE  3-kahore ME SERVOMOTOR
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KALDAJA TERMIKE

Në centrale të këtilla termike aplikohet  termorregullimi me valvolë 

përzierëse të kontrolluar automatikisht AlbVET



MANOMETËR, VALVOLË ÇAJRIMI DHE 

VALVOLË SIGURIE

Armaturë matëse kontrolluese dhe siguruese e 

kaldajave (bllok- armatura)
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Matës digjital i konsumit të energjisë dhe mënyra e montimit

MATJA E KONSUMIT TË ENERGJISË 

(NXEHTËSISË)
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MATËS DIGJITAL I KONSUMIT TË ENERGJISË (NXEHTËSISË)
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Termorregullimi i tërësishëm i një sistemi të 

ngrohjes qendrore dhe ujit për nevoja sanitare
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