Klasa e 13-të

Drejtimi: Instalues i sistemeve termohidraulike, niveli III

Provimi përfundimtar

Shkolla:

…………………….......................................….

Data:

………………………..

Nxënësi …………………………........
Klasa

………………………......…..

Provimet përfundimtare
Instalues i sistemeve komplekse termo-hidraulike, niveli III

Provimi përbëhet prej tri komponenteve:
 Vizatimi i skemës dhe testi i njohurive profesionale............................150 minuta
 Instalimi – Prodhimi (puna në grup dhe puna individuale)..................420 minuta
 Bashkëbiseda profesionale (gjatë punës praktike) .............................. 10 minuta

AXHENDA
Dita e parë (teoria profesionale në shkollën përkatëse të nxënësve)
09.00 - 09.30 Përshëndetja / Udhëzimi i nxënësve për zhvillimin e provimit
09.30 - 12.00 Provimi me shkrim i teorisë profesionale (+ vizatimi i skemës)
Dita e dytë (në shkollën që ka ofiçinën, ku do të bëhet testimi praktik)
08.45 – 09.00 Përshëndetja / Udhëzimi i nxënësve për zhvillimin e provimit
09.00 - 12.30 Provimi i praktikës profesionale (realizimi i projektit dhe i punimeve individuale)
12.30 – 13.00 Pushim
13.00 – 15.30 Provimi i praktikës profesionale (realizimi i projektit dhe i punimeve individuale)
15.30 – 15.45 Vetëkontrolli (vlerësimi)
15.45 – 16.00 Pastrimi dhe rregullimi i vendeve të punës

Klasa e 13-të
Provimi përfundimtar
Nxënësi …………………………..

Drejtimi:Instalues i sistemeve termohidraulike, niveli III
Shkolla: …………………….......................................….
Klasa:
…………………
Data: .................................

Vizatimi i skemës dhe testi i njohurive profesionale – 150 minuta
(vlerësimi maksimal 100 pikë)
A) Planifikimi:

(maksimumi 100 pikë)

Të vizatohen lidhjet e drejta të qarkut të sistemit diellor, i paraqitur skematikisht në skemë. Më
pas, në tri fusha të ishullit mësimor, të vizatohet sistemi i ngrohjes qendrore me një radiator
dhe sistemi i furnizimit me ujë sanitar i përbërë nga një lavaman dhe bateria e dushit. Dy
sistemet duhen të pajisen me nga një valvulë përzierëse trekahore dhe me armaturën e
nevojshme matëse siguruese dhe kontrolluese. Më pas, duhet të vizatohen dhe dimensionohen
tubat e bakrit, zingato, PVC dhe elementet funksionale (armatura matëse-siguruese dhe
kontrolluese e nevojshme). Të jepet kuotimi i të gjitha pajisjeve termohidraulike dhe
elementeve përbërëse të instalimit (largësia e tubave nga njeri tjetri dhe nga skajet e mureve).
Sistemet furnizohen me ujë të ngrohtë nga akumuluesi termik.

Mbi bazën e këtij planifikimi, përpiloni listën e materialeve me specifikimet përkatëse
Nr.

Materiali

Përmasat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1

Sasia
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

2
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Fletë pune - Planifikimi

3
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Fletë pune - Planifikimi

4
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Testi i njohurive profesionale
Pikët

Pyetjet

Maksimale

Kur fillon planifikimi i një instalimi hidrosanitar për një shtëpi banimi dhe çfarë
duhet të kihet parasysh gjatë planifikimit.

11

Nr

Të fituara

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
-

01

-

...............................................................................................................;
...............................................................................................................;
...............................................................................................................;
...............................................................................................................;
...............................................................................................................;
...............................................................................................................;
...............................................................................................................;
..............................................................................................................;
...............................................................................................................;
...............................................................................................................;
...............................................................................................................;
...............................................................................................................

Mbrojtja nga rryma elektrike duhet të aplikohet patjetër në rastet kur kemi të
bëjmë me:

5

.......................................................................................................................................

Formoni tokëzimin për elementet e paraqitur në figurë.
02

AlbVET

1
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………………………..

Në hapësirën e dimensionuar të banjos të treguar në figurë, skiconi pajisjet
hidrosanitare, përfshirë edhe trupin ngrohës (radiatorin). Të merren parasysh
sipërfaqet lëvizëse.

03

AlbVET

Banjo

6

30 x 24

2
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Emërtoni elementet e montimit të kasetës së
WC (klozetës).

1.
2.
3.
4.

04

.........................................;
.........................................;
.........................................;
..........................................

Përmendni tubat që përdoren më shumë në instalimet e sistemeve hidrosanitare.
Përse përdoren rakorderitë dhe tregoni dallimin ndërmjet një niple dhe një mufe.
1.
2.
3.
4.

05

4

6

.....................................................................................................................;
.....................................................................................................................;
.....................................................................................................................;
......................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Çfarë detyre kanë tubat e çajrimit dhe ku aplikohen më shumë? Numëroni llojet
e sistemeve të çajrimit.

06

6

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Dallojmë:
-

AlbVET

.................................................................;
.................................................................;
.................................................................;
.................................................................

3
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Me çfarë performance rrezaton Dielli mbi Tokë dhe cila është arritja mesatare e
energjisë së rrezatimit diellor në Shqipëri brenda vitit?

5

Sa lloje rrezatimi bien në pajisjet për përfitimin e energjisë diellore
P:
............................ kW
G: ≈ ............................ kWh/(m²· a)

07

Llojet e rrezatimit:
-

..................................................;
..................................................;
..................................................

Elementet e treguar në figurë i përkasin kolektorit të
Emërtoni këto elemente.

.........................................

7

1

08

2

1.

3
4
5
6

2.
3.
4.
5.
6.

..............................................
..............................................;
..............................................;
..............................................;
..............................................;
..............................................;
..............................................

Sa duhet të jetë këndi optimal i pjerrësisë së vendosjes së kolektorit në
kushtet klimatike të SHQIPËRISË?

1

09
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
........................
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Pajisja termosifonike e paraqitur në figurë përbëhet prej këtyre pjesëve themelore:
5

10

-

.............................................................................;
.............................................................................;
.............................................................................;
.............................................................................;
..............................................................................

Në figurë janë paraqitur dy sisteme të ndryshme të pajisjeve termosifonike të
ngrohjes së ujit. Tregoni, si quhen këto sisteme ?

2

11

A - ………………………………………….

AlbVET

B - ……………………………………………………..

5
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Për sa persona është e majftueshme fusha e krijuar prej tre kolektorëve të rrafshët
me sipërfaqe të absorbuesit Aab = 2.0 m².
12

2

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Formoni lidhjen e drejtë të fushave të kolektorëve të paraqitur në figurë dhe ku
duhet vendosur sensori i temperaturës në kolektor ?

4

2,3 m²

13

Materja me të cilën mbushet qarku i unazës diellore quhet

...................................

5

Tregoni, shprehur në përqindje, si janë raportet e përzjerjes së ujit me materialin e
sipërshënuar dhe si mund të matet.
14

1.
2.
3.

............................................;
............................................;
............................................

........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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Në figurë, është paraqitur pajisja për mbushjen e qarkut solar me medium pune e
vendosur në qarkun e unazës solare. Përshkruani elementet kryesore të pajisjes.

4

15

1.
2.
3.
4.

……………………………………………;
...............................................;
...............................................;
................................................

Në figurë është paraqitur kolektori diellor me tuba të vakuumuar. Çfarë e karakterizon
këtë kolektor si dhe përshkruani elementet themelore përbërëse të tij.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

9

A - ............................................

16

B - ............................................

1

............................................;

2

...........................................;

3

...........................................;

4

............................................;

5 ...............................................

AlbVET
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Llogaritni presionin e punës për sistemin solar, për të dhënat e paraqitura në
figurë dhe për lartësinë e objektit 30 m.

1

17

........................................................
.........................................................
.........................................................
.

për

Valvula përzierëse trikahore përdoret edhe në sistemet e shfrytëzimit të energjisë
diellore. Në cilin rast valvula përzierëse trikahore e treguar në figurë, luan rolin si
përzierës.

Rasti i parë
18

Rasti i dytë

Rasti i parë

AlbVET

1

..........
....

Rasti i dytë

8
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Formoni lidhjet e drejta për sistemin e treguar në figurë dhe emërtoni elementet
përbërëse të tij të shënuar me numra.

10

19

AlbVET

9
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Në figurë është paraqitur .................................................................. Tregoni për
çfarë përdoret më shumë.

2

20

....................................................................
....................................................................
....................................................................

Ju merrni kërkesën nga një klient për një sistem solar për ujë të ngrohtë. Klienti
mendon të ketë rreth 6 m2 kolektorë në çatinë e tij me prerje 45° dhe orientim
lindor prej 30°. Atij i nevojiten 400 litra ujë të ngrohtë brenda ditës.

4

Sa i lartë është konsumi i energjisë në kWh në vit për ujë të ngrohtë?
.....................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………..

21

Sa energji , shprehur në %, mund të shfrytëzojë klienti nëpërmjet pajisjes solare
dhe sa i lartë është mbulimi solar nëse faktori korrektues është 1,13? Humbjet e
energjisë në sistemin solar arrijnë 20 %. Shkalla e shfrytëzimit për kolektor është
60 %.
...................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….

REZULTATI PËRFUNDIMTAR

AlbVET

∑=
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PËR KOMISIONET VLERËSUESE
Vizatimi i skemës dhe testi i njohurive profesionale (vlerësimi maks. 100 pikë)
Kriteret për skemën
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Lidhja e drejtë e tubave të qarkut diellor.
Vendosja e rregullt e sensorëve të temperaturës.
Lidhja e drejtë me akumuluesin termik e sistemit të ngrohjes me radiator.
Lidhja e drejtë me akumuluesin termik e sistemit të furnizimit me ujë sanitar.
Vendosja e drejtë e valvulave përzjerëse trekahore në dy sistemet.
Vendosja e drejtë e valvulave të sigurisë në tre sistemet.
Pozicionimi i drejtë i enës së zgjerimit në sistemin e qarkut të unazës diellore.
Pozicionimi i drejtë i enës së zgjerimit në sistemin e ngrohjes me radiator.
A janë vendosur termomanometrat për matjen e temperaturës dhe të shtypjes.
Lidhja e drejtë e sifonit të shkarkimit me tubat e shkarkimit.
A është marrë në konsideratë pjerrësia e tubit të shkarkimit në pozicionin horizontal.
Kahjet e rrjedhjes së ujit.
Montimi korrekt i ventilave të sigurisë.
Vendosja sipas standardeve e lavamanit dhe baterisë së dushit.
Vizatim i pastër dhe i qartë.
Lista e materialeve.

Vlerësimi për planifikimin dhe testin me shkrim:
 Planifikimi

A pikë (max. 100 pikë, ku 60% janë për skemën dhe 40% për

listën)
 Testi me shkrim B pikë (max. 100 pikë)
Pikët e fituara A + B = __________ : 2 = ____________ pikë
Skema e vendosjes së notës:
Pikët e fituara
<41
41 - 50

Nota
4
5

Pikët e fituara
51 - 60
61 - 70

Nota
6
7

Pikët e fituara
71 - 80
81 - 90

Nota
8
9

Pikët e fituara
91 - 100

NOTA PËRFUNDIMTARE: _____ (______________)
Kryetari i komisionit
__________________________
___________________________
Anëtar

__________________________
Anëtar

1

Nota
10
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Vlerësimi për instalimin / prodhimin (puna në grup)

Skema e instalimit – Zgjidhja e detyrës

2
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Skema e instalimit kompleks termo-hidraulik – Zgjidhja e detyrës

3
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Skema e instalimit kompleks termo-hidraulik – Zgjidhja e detyrës

4
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INSTALIMI / PRODHIMI (puna në grup) ...... Kohëzgjatja: 420 minuta
LISTAT E MATERIALEVE (për një post pune)
Tab.: 1- Lista e materialeve për sistemin e ngrohjes qendrore me një radiator
Poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Emërtimi i materialit
Valvolë automatike çajrimi
Gjysmëlidhëse mesingu për valvolën automatike të
çajrimit me kokë, f
Bërryl Cu, 90⁰
Termomanometra, (0-4) bar dhe (0-110)⁰C
Gjysmëlidhëse mesingu për termomanometra me
kokë, f
Valvolë përzierëse tri kahore, manuale
Gjysmëlidhëse mesingu me kokë, M
Bërryl Cu, 90⁰
Tub Cu
Tub Cu
Tub Cu
Pjesë T, Cu
Reduktues, Cu
Vazhdues (manikotë), Cu
Gjysmëlidhëse mesingu për termomanometra me
kokë, F
Enë zgjerimi
Kallaj
Pastë ngjitjeje
Bombul gazi
Valvul moskthimi
Pjesë T, Cu
Gjysëmlidhëse mesingu (mashkull)
Pjesë T, Cu
Pjesë T, Cu
Reduksion Cu
Bërryl Cu
Niples
Pjesë T, Cu
Gjysëmlidhëse Cu, Femër
Saraçineskë me hollandeze
Pastë hidraulike
Vazhduese Cu
Material termoizolimi
Gjysëm niples bronzi
Tub fleksibël 50 cm

5

Dimensioni
[mm,cm,m,inch,litra]
½"

Sasia
copë, kg, m
2

½"
Ø18
-

2
4
3

½"
(1" x 1" x 1")
1" - Ø22
Ø22
Ø22
Ø18
Ø15
Ø18 x Ø15 x Ø18
Ø18 x Ø15
Ø18

3
2
5
9
2.5 m
1.5 m
3m
4
2
4

Ø15
5-7 litra
250 g

5
1
1
1
1
1
2
3
3
2
2
2
4
2
1
3
1 kuti
2
1m
2
1

1 litër
1ʺ
Ø15 x Ø15 x Ø15
Ø15 x ½"
Ø22 x Ø15 x Ø22
Ø22 x Ø22 x Ø22
Ø22 – Ø18
Ø15
1ʺ
Ø18 x Ø18 x Ø18
Ø18 - 1ʺ
½"
Ø22
Ø22 x ½"
½"
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Tab.: 2 - Lista e materialeve për sistemin e furnizimit me ujë sanitar
Poz.

Emërtimi i materialit

Dimensioni
[mm,cm,m,inch,litra]

Sasia
copë, kg, m

1
2
3

Saraçineskë
Ventil sigurie (2-4) bar
Gjysmëlidhëse Zn me kokë, f për valvolë sigurimi dhe
termomanometër
Bërryla Zn, 90⁰
Pjesë T zingato
Lavaman i kompletuar
Bateri lavamani e kompletuar
Sifon shkarkimi për lavamanin prej plastmasi
Tuba Zn
Mbërthyes (fasheta) të tubave zingato
Mbërthyes (fasheta) të tubave zingato
Zgjatues (vazhdues) Zn (m – f)
Fije liri
Tub shkarkimi PVC
Tub shkarkimi PVC
T – rakorderi PVC
T – rakorderi PVC
Sitë (piletë)
Mbërthyes (fasheta) të tubave të shkarkimit PVC
Mbërthyes (fasheta) të tubave të shkarkimit PVC
Mbikalesë Zn
Reduksion 1 ½"

½"
½"

4
2

½"
½"
(½" x ½" x ½")
standard
½"
½"
1’’
½"
Ø100
Ø50
Ø100x Ø50x Ø100
Ø50x Ø50x Ø50
Ø50
Ø100
Ø50
½"
1 ½" x 1

1
12
8
1
1
1
≈12m
10
10
4
200g
2m
1m
2
1
1
3
1
12
7

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
29
21
23
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Instalimi/Prodhimi (Modeli)
Përfshin dy elemente:
- FUNKSIONIMIN dhe
- CILËSINË.
Nëse instalimi është funksional (padepërtueshmëria, furnizimi dhe kthimi i saktë),
rezul-tati del PO dhe vlerësimi është 100 pikë. Nëse kjo s’është arritur, rezultati është
0 pikë.
Vetëm nëse të gjitha kriteret vlerësohen me PO, kalohet më pas në vlerësimin e
CILËSISË së instalimit.

Tabelë Vlerësimi

FUNKSIONIMI
Pajisjet dhe armaturat matëse, siguruese dhe kontrolluese të sistemit
kompleks termo-hidraulik dhe rrjeti tubor i tij
Lidhja e kolektorëve

drejt – jodrejt

Lidhja e tubit të dërgimit dhe kthimit të qarkut të

drejt – jodrejt

unazës diellore me Akumuluesin termik dhe
Kolektorët.
Vendosja e sensorëve të temperaturës në kolektor

drejt – jodrejt

dhe në akumuluesin termik.
Lidhja e drejtë e sistemit të ngrohjes me radiator

drejt – jodrejt

me akumuluesin termik
Lidhja e sistemit të furnizimit me ujë të ngrohtë

drejt – jodrejt

dhe të ftohtë me akumuluesin termik

1

drejt – jodrejt

Pozicioni i valvulave përzierëse tri kahore
për dy sistemet
Pozicioni i valvulave të sigurisë për tre sistemet

drejt – jodrejt

Lidhjet në radiator

drejt – jodrejt

Lidhjet në lavaman

drejt – jodrejt

Lidhjet në baterinë e dushit

drejt – jodrejt

Sifoni dhe tubat e shkarkimit

drejt – jodrejt

7

Rezultati
PO
JO

Klasa e 13-të
Provimi përfundimtar
Nxënësi …………………………..

Drejtimi: Instalues i sistemeve termohidraulike, niveli III
Shkolla: …………………….......................................….
Klasa:
…………………
Data: .................................

Shtërngimi i lidhjeve

Lidhjet në kolektor
Lidhjet në grupin e
pompës
Lidhjet me akumuluesin
termik
saldimi i fortë dhe butë
lidhja me dado

2

lidhja me dado me fije
liri
lidhja e tubit të dërgimit
dhe kthimit për radiator
lidhja e lavamanit dhe
baterisë së dushit

3

Instalimi i rregullt në

mbushje dhe zbrazje
(padepërtueshmëri )

Vërejtje:
Kur nxënësi vlerësohet me 20 herë “PO”, funksionimi është arritur dhe nxënësi
vlerësohet me 100 pikë. Funksionimi duhet të vlerësohet ose me 100 pikë ose me 0
pikë.
0 pikë do të thotë “ende jo kompetent”. Në se kandidati vlerësohet me 0 pikë, komisioni
duhet në vijim të argumentojë arsyet pse është bërë ky vlerësim:
.............................................................................................................................................
..
.............................................................................................................................................
..
.............................................................................................................................................
..
.............................................................................................................................................
.
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Klasa e 13-të
Provimi përfundimtar
Nxënësi …………………………..

Drejtimi: Instalues i sistemeve termohidraulike, niveli III
Shkolla: …………………….......................................….
Klasa:
…………………
Data: .................................

Vendet e kontrollit
Kolektorët diellor

A
V.Ç’ajr.

D

S

VPT

Vmk

K

S

Radiator

V.R. me KT

Dushi

K. NX

E

V.R.

mb
S

B

Akumuluesi termik

MR

Grupi i
pompës

MR

Bateri lavamani

Bateri dushi

P
VPT
mb

mb

mb

C

Lavaman

I

V.Sig.

Tuba shkarkimi PVC Ø 100

TM

J

O

L
Sifon
shkarkimi

S
mb

N

H

G
F

V mb.

V.Sig.

Enë Zgjerimi

LL

M

piletë

pjerrtësia (1m/2mm)

9

PVC, Φ50

PS

Klasa e 13-të
Provimi përfundimtar
Nxënësi …………………………..

Drejtimi: Instalues i sistemeve termohidraulike, niveli III
Shkolla: …………………….......................................….
Klasa:
…………………
Data: .................................

Tabelë vlerësimi për punën në grup
Puna në grup – cilësia e produktit C1
Pajisjet

Faktori zbritës (pikë)

Këndi i pjerrësisë së kolektorit

No 1

2

Nivelizimi i lavamanit

No 2

2

Nivelizimi i radiatorit

No 3

2

Nivelizimi i baterisë së dushit

No 4

2

Rrjeti tubor

Faktori zbritës (pikë)

A

2

B

2

C

2

D

2

E

2

F

2

G

2

H

2

I

2

J

2

K

2

L

2

LL

2

M

2

N

2

O

2

P

2

Cilësia sipas pamjes - Nivelizimi

Instalimi i tubave - nivelizimi
Horizontal dhe vertikal si dhe vendosja e
drejtë e armaturës matëse, siguruese dhe
kontrolluese

10

Pikët e
fituara

Pikët e
fituara

Klasa e 13-të
Provimi përfundimtar
Nxënësi …………………………..

Drejtimi: Instalues i sistemeve termohidraulike, niveli III
Shkolla: …………………….......................................….
Klasa:
…………………
Data: .................................

Vendet përzgjidhen

Lidhjet
Saldimi i fortë

-

Pikët e
fituara

-

Pikët e
fituara

1
2

Saldimi i butë

3
4
5
6

Lidhjet me fileto

7
8
9
10
11
12
13

Vendet

Mbërthimi (shtërngimi )
Pajisjet dhe rrjeti tubor

1
2
3

Totali i pikëve të fituara
Rezultati C1 = Totali i pikëve të fituara : 37

Udhëzim:
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Klasa e 13-të
Provimi përfundimtar
Nxënësi …………………………..

Drejtimi: Instalues i sistemeve termohidraulike, niveli III
Shkolla: …………………….......................................….
Klasa:
…………………
Data: .................................

1. Për matjen e nivelimit, vlerësimi është 100 pikë për nivelim shumë të mirë dhe 98 pikë
kur nivelimi nuk është plotësisht i saktë (meqë instalimi bëhet në “ishull mësimor”,
gabimi në nivelim është shumë i vogël).
2. Për vlerësimin e cilësisë së lidhjeve dhe mbërthimit do të përdoret kjo skemë:
- shumë mirë………

100 pikë

- mirë ………………...

80 pikë

- pranueshëm…………

50 pikë

- pamjaftueshëm…….… 20 pikë

3. Rezultati përfundimtar del nga pjesëtimi i totalit të pikëve të fituara me numrin e
matjeve (37).
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Klasa e 13-të
Provimi përfundimtar
Nxënësi …………………………..

Drejtimi: Instalues i sistemeve termohidraulike, niveli III
Shkolla: …………………….......................................….
Klasa:
…………………
Data: .................................

Dimensionet e montimit
( të shprehura në mm )
Tolerancat:
-

S

VPT

Vmk

S

Deri në 200 mm ± 3 mm
Deri në 400 mm ± 4 mm
Mbi
400 mm ±10 mm

V.Ç’ajr.

180

60

Kolektorët diellor

Radiator

V.R. me KT

Dushi

K. NX
V.R.

mb
S

Akumuluesi termik

120

Grupi i
pompës

MR

MR

Bateri lavamani

120
120

Tuba shkarkimi PVC Ø 100

TM

Bateri dushi

P
Lavaman

VPT
mb

mb

850

mb

Sifon
shkarkimi

120

120

120

mb

S

850

V.Sig.

piletë

V mb.
V.Sig.

Enë Zgjerimi

pjerrtësia (1m/2mm)

13

PVC, Φ50

S

Klasa e 13-të
Provimi përfundimtar
Nxënësi …………………………..

Drejtimi: Instalues i sistemeve termohidraulike, niveli III
Shkolla: …………………….......................................….
Klasa:
…………………
Data: .................................

Tabelë vlerësimi
Puna në grup – cilësia e produktit C2
Nr.

Përmasat

1

850 mm

2

850 mm

3

120 mm

4

120 mm

5

120 mm

6

120 mm

7

60 mm

8

180mm

9

-

mm

10

-

mm

11

-

mm

12

-

mm

13

-

mm

14

-

mm

15

-

mm

16

-

mm

Pikët e fituara (100 pikë brenda
tolerancës ose 0 pikë jashtë saj)

Totali i pikëve të fituara
Rezultati C2=Totali i pikëve të fituara :16
Udhëzim:
1. Tolerancat jepen në skemën që përmban dimensionet e montimit (f. 13)
2. Totali i pikëve pjesëtohet me numrin e matjeve.
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Klasa e 13-të
Provimi përfundimtar
Nxënësi …………………………..

Drejtimi: Instalues i sistemeve termohidraulike, niveli III
Shkolla: …………………….......................................….
Klasa:
…………………
Data: .................................

Puna individuale
Detyrat te stenda e paneleve diellore
1. Pjesët përbërëse të sistemit të energjisë diellore;
2. Drejtimi kah qielli i paneleve diellore;
3. Faktorët korrigjues të devijimit të drejtimit;
4. Ndezja dhe fikja e pompës së qarkullimit;
5. Këndi i pjerrtësisë ndaj diellit (optimal);
6. Shpjegimi i funksionit të rregullimit.

Vlerësimi
Secilit nxënës i bëhen maksimumi 4 pyetje. Për çdo pyetje jepen maksimumi 25 pikë.

Nr.

Pyetja

Pikët

Shënime të vlerësuesit

1.
2.
3.
4.
Ʃ

Koha e testimit
Jo më shumë se 15 minuta.
SHËNIM: Ky vlerësim do të zerë 40% (ose 0.4) të vlerësimit përfundimtar për praktikën
profesionale.
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Klasa e 13-të
Provimi përfundimtar
Nxënësi …………………………..

Drejtimi: Instalues i sistemeve termohidraulike, niveli III
Shkolla: …………………….......................................….
Klasa:
…………………
Data: .................................

Bashkëbiseda profesionale

Koha 10 min. për kandidat

Bashkëbisedimi profesional do të zhvillohet si një vlerësim individual i fokusuar në
pyetjet rreth instalimit/prodhimit (modelit) të realizuar.
Përgjigjet e dhëna: - individuale.

Nr.

Pyetja

Pikët

Shënime të vlerësuesit

1
2
3
4
Ʃ

Maksimumi i pikëve për të gjitha pyetjet është 100.

Vlerësimi do të bëhet si më poshtë:
Shumë mirë

100 pikë

Mirë

80 pikë

E pranueshme

50 pikë

E pamjaftueshme 20 pikë
SHËNIM: Ky vlerësim do të zerë 10% (ose 0.1) të vlerësimit përfundimtar për praktikën
profesionale.
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Klasa e 13-të
Provimi përfundimtar
Nxënësi …………………………..

Drejtimi: Instalues i sistemeve termohidraulike, niveli III
Shkolla: …………………….......................................….
Klasa:
…………………
Data: .................................

Llogaritjet
Instalimi /Prodhimi - puna në grup
KOEFICIENTËT
-

Për funksionimin, koeficienti i llogaritjes në vlerësimin përfundimtar të punës në
grup është 0,6.
Për cilësinë, koeficienti i llogaritjes në vlerësimin përfundimtar të punës në grup
është 0,4.

Llogaritja e funksionimit (F)
Funksionimi i instalimit vlerësohet sipas përshkrimit në faqet 8-9. Në se funksionimi F
është vlerësuar me 100 pikë, rezultati në vlerësimin përfundimtar do të jetë 100 x 0,6 =
60 pikë. Në se është vlerësuar me 0 pikë, rezultati në vlerësimin përfundimtar do të jetë
0 pikë.

Llogaritja e cilësisë (C)
Shuma (pjesa e parë) + shuma (pjesa e dytë) pjesëtuar me 2:
C1_____ + C2_____ =______ : 2 = _________ (C)
Vlera C që del do të shumëzohet me koeficientin 0,4.

Rezultati për instalimin/prodhimin (punën në grup)
F x 0,6 + C x 0,4 = ____________________________ pikë
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Klasa e 13-të
Provimi përfundimtar
Nxënësi …………………………..

Drejtimi: Instalues i sistemeve termohidraulike, niveli III
Shkolla: …………………….......................................….
Klasa:
…………………
Data: .................................

Vlerësimi përfundimtar për praktikën profesionale
(realizimi i instalimit dhe i punës individuale)

Koeficienti x

Llogaritja finale

A

Instalimi (puna në grup)

0.5

B

Puna individuale

0.4

C

Bashkëbiseda profesionale

0.1

Pikët e fituara në çdo pjesë

Shuma

REZULTATI FINAL

NOTA PËRFUNDIMTARE: _____ (______________)

Komisioni:
Kryesuesi i komisionit
_______________________________
___________________________
_________________________
Anëtar

Anëtar

Skema e vendosjes së notës kundrejt pikëve të fituara në praktikën profesionale:
Pikët e fituara
më pak se 60
61 - 65
66 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 95
mbi 95

Notat
4
5
6
7
8
9
10
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TESTI I NJOHURIVE PROFESIONALE

,,Instalues i sistemeve komplekse termo-hidraulike”

2013

ZGJIDHJET E TESTIT TË NJOHURIVE PROFESIONALE
Pikët

Pyetjet

Maksimale

Kur fillon planifikimi i një instalimi hidrosanitar për një shtëpi banimi dhe çfarë duhet të
merret në konsideratë gjatë planifikimit.

11

Nr

Të fituara

Planifikimi i instalimit të pajisjeve hidrosanitre komplekse fillon pasi të njihemi me objektin
përkatësisht, planin me hapësirat ku vendosen këto pajisje komplekse hidrosanitare dhe
rrjeti tubor i tyre. Paraprakisht duhet të njihemi me:
- Madhësinë e objektit dhe hapësirat e tij;
- Formën dhe pozitën e këtyre hapësirave;
- Renditjen dhe madhësinë e dyerve dhe dritareve të këtyre hapësirave;
- Llojin e materialit të mureve, dyshemesë dhe tavanit;
- Pastaj, përcaktohet vendi i kaldatores;
- Vendoset plani i përgatitur i trasesë së shtrirjes së rrjetit tubor përfshirë edhe
kaldatoren dhe instalimet e sistemit të ngrohjes qendrore dhe përgatitjes së ujit
të ngrohtë sanitar;
- Përcaktohen llojet e pajisjeve hidrosanitare;
- Hartohen skemat e rrjetit tubor me dimensionet e përllogaritura;
- Bëhen planet si psh. skema e montimit me listën e materialeve të nevojshme
për realizim;
- Duhet të merret në kosideratë ideja paraprake e klientit dhe konsultat e
vazhdueshme, etj.

01

Mbrojtja nga rryma elektrike duhet të aplikohet patjetër në rastet kur kemi të bëjmë me:

5

Pajisje (aksesorë) dhe tuba prej materialesh metalike.
Formoni tokëzimin për elementet e paraqitur në figurë.

02

AlbVET

1

TESTI I NJOHURIVE PROFESIONALE

,,Instalues i sistemeve komplekse termo-hidraulike”

Në hapësirën e dimensionuar të BANJOS të treguar në figurë, skiconi PAJISJET
HIDROSANITARE, përfshirë edhe trupin ngrohës (radiatorin). Të merren në konsideratë
sipërfaqet lëvizëse.

2013

6

03
Banjo

Banjo

Emërtoni elementet e montimit të kasetës së
WC (klozetës).

4

1. Elementet profile për përforcim;
2. Rakorderi (bërryl 90⁰) për lidhje;
3. Tub shkarkimi me kokën për lidhje;
4. Tub për shpëlarje.

04

Të përmenden tubat të cilët më së shumti përdoren në instalimet e sistemeve hidrosanitare. Përse përdoren rakorderitë dhe tregoni dallimin ndërmjet një niple dhe një mufe.
1.
2.
3.
4.

05

6

PE- HD, PE-X,PVC-U, PVC-C. PB, PP-R; multistradë, xhakomini, etj..
Tubat e bakrit Cu;
Tubat e zinguar Zn;
Tubat INOX.

Rakorderitë shërbejnë për formimin e rrjetave tubore. Shërbejnë për ndarje, bashkimin,
reduktimin dhe vazhdimin e tubave. Dallimi qëndron në faktin që NIPLA ka filetaturë të
jashtme ndërsa MUFA filetaturë të brendëshme.

AlbVET

2

TESTI I NJOHURIVE PROFESIONALE

,,Instalues i sistemeve komplekse termo-hidraulike”

Ç’farë detyre kanë tubat e çajrimit, ku aplikohen më shumë dhe numëroni llojet e
sistemeve të çajrimit ?

06

2013

6

Tubat e çajrimit kanë për detyrë që SIFONAT e montuar pranë pajisjeve (aksesorëve) t’i
mbrojnë nga shkarkimet që mund të ndodhin si pasojë e nënshtypjeve të krijuara nga
mbishtypjet në tubat e shkarkimit . Pra, mundësojnë që sifonat gjithmonë të mbesin të
mbushur me ujë. Kjo mundëson që gazrat dhe aroma e krijuar në tubat e shkarkimit të
mos kthehen në hapësirat hidrosanitare por ato të qarkullojnë nëpër këto tuba. Aplikohen
në objekte të larta, dmth me shumë kate.
Dallojmë:
-

Sistemin e çajrimit kryesor;
Sistemin e çajrimit direkt;
Sistemin e çajrimit indirekt;
Sistemin e çajrimit unazor.

Me çfarë performance rrezaton Dielli mbi Tokë dhe cila është arritja mesatare e energjisë
së rrezatimit diellor në Shqipëri brenda vitit?

5

Sa lloje rrezatimi bien në pajisjet për përfitimin e energjisë diellore
P:
1 kW
G: ≈ 1600 kWh/(m²· a)

07

Dallojmë:
-

Rrezatimin direkt;
Rrezatimin difuziv dhe
Rrezatimin reflektiv.

Elementet e treguar në figurë i përkasin kolektorit të rrafshët.
Emërtoni këto elemente.

7

1
2

08

3
4
5
6

AlbVET

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Korniza prej alumini dhe qelqi
solar;
Absorbuesi;
Tubi gjarpëror prej bakri, Cu;
Material termoizolues;
Folie;
Korniza prej alumini.

3
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Sa duhet të jetë këndi optimal i
pjerrësisë së vendosjes së kolektorit
në kushtet klimatike të SHQIPËRISË?

2013

1

09
Kolektori , për kushtet klimatike të
Shqipërisë, orientohet në drejtim të
Jug–Lindjes me këndin optimal të
pjerrësisë së vendosjes (35– 45)⁰.

Pajisja termosifonike e paraqitur në figurë përbëhet prej këtyre pjesëve themelore:

5

10

-

AlbVET

Bojlerit solar;
Kolektorit të rrafshët;
Qarkut solar;
Ventilit sigurues;
Ngrohjes shtesë me energji elektrike, etj

4
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Në figurë janë paraqitur dy sisteme të ndryshme të pajisjeve termosifonike të ngrohjes së
ujit. Tregoni, si quhen këto sisteme ?

2013

2

11

A- Sistemi i pajisjes solare me një qark B- Sistemi i pajisjes solare me dy qarqe

Për sa persona është e majftueshme fusha e krijuar prej tre kolektorëve të rrafshët me
sipërfaqe të absorbuesit Aab = 2.0 m².

12

2

At = 3 x Aab = 3 x 2,0 = 6.0 m² . Është e njohur se një personi i përkasin (1,0 - 1,2) m²
sipërfaqe e kolektorit të rrafshët ndërsa për kolektor me tuba të vakuumuar (0,8 – 1,0) m²
. Pra: 6/1,0 = 6,0 persona.

Formoni lidhjen e drejtë të fushave të kolektorëve të paraqitur në figurë dhe ku duhet
vendosur sensori i temperaturës në kolektor ?

4

2,3 m²

13

AlbVET

5
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Materja me të cilën mbushet qarku i unazës diellore quhet Glykol ose Antifrizë

2013

5

Tregoni, shprehur në përqindje, sa duhet të bëhet përzierja e ujit me materialin e sipërshënuar dhe si mund të matet.

14

1.
2.
3.

65% Ujë 35% Glykol;
50% Ujë 50% Glykol;
35% Ujë 65 % Glykol.

Matjen e bëjmë me refraktometër

Në figurë, është paraqitur pajisja për mbushjen e qarkut solar me medium pune e vendosur
në qarkun e unazës solare. Përshkruani elementet kryesore të pajisjes.

4

15

1.
2.
3.
4.

AlbVET

Nxjerrja e ajrit ;
Ena e zgjerimit;
Ena e mbushur me glykol;
Pompa e presionit të lartë.
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,,Instalues i sistemeve komplekse termo-hidraulike”

Në figurë, është paraqitur kolektori diellor me tuba të vakuumuar. Çfarë e karakterizon
këtë kolektor dhe përshkruani elemente themelore përbërëse të tij.

2013

9

Efikasiteti i kolektorëve me tuba të vakuumuar është shumë i madh për shkak të formës
gjeometrike të tubave dhe cilësisë së 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.

A - Uji i ngrohtë
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B - Uji i ftohtë

1

Përmbledhësi;

2

Izolimi termik;

3

Këmbyesi i nxehtësisë;

4

Tubi i vakuumuar;

5

Absorbuesi prej llamarine.

Llogaritni presionin e punës për sistemin solar, për të dhënat e paraqitura në figurë dhe
për lartësinë e objektit 30 m.

1
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ppun. = 1bar +0,1 bar x 3bar
= 1,3bar – presioni në
manometër
për

AlbVET

7

TESTI I NJOHURIVE PROFESIONALE

,,Instalues i sistemeve komplekse termo-hidraulike”

Valvula përzierëse trikahore përdoret edhe në sistemet e shfrytëzimit të energjisë diellore.
Në cilin rast valvula përzierëse trikahore e treguar në figurë, luan rolin si përzierës.
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Rasti i parë

Rasti i parë

..........

Rasti i dytë

..........

2013

1

Rasti i dytë

Formoni lidhjet e drejta për sistemin e treguar në figurë dhe emërtoni elementet përbërëse
të tij të shënuar me numra.

10
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Në figurë është paraqitur absorbuesi i pishinave Tregoni për çfarë përdoret më shumë.

2013

2
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Më së shumti përdoren për ngrohjen e ujit
të PISHINAVE

Ju merrni një kërkesë nga një klient për një sistem solar për ujë të ngrohtë. Klienti mendon
të ketë rreth 6 m2 kolektorë në çatinë e tij me prerje 45° dhe orientim lindor prej 30°. Atij i
nevojiten 400 litra ujë të ngrohtë brenda ditës.
Sa i lartë është konsumi i energjisë në kWh në vit për ujë të ngrohtë?
Qun = m x cp x ( Tun – Tuf );
Qun = 400 L x 365 d x 1.164 W/(K x kg ) x ( 60 K – 15 K )/ 1000 = 7647 kWh/a.

21

Sa energji , shprehur në %, mund të shfrytëzojë klienti nëpërmjet PAJISJES SOLARE dhe sa i
lartë është MBULIMI SOLAR nëse faktori korrektues është 1,13? Humbjet e energjisë në
SISTEMIN SOLAR kapin shumën 20 % ?. Shkalla e shfrytëzimit për kolektor është 60 %.
Qsol = A x G x Efiçienca e Kolektorit x Faktori korrektues x Humbjet në sistemin solar
Qsol = 6 m² x 1400 kWh/(m²·a) x 0,6 x 1,13 x ( 1 – 0,2 ) = 4556 kWh/a
Shkalla e mbulesës solare = Qsol / Qun = 4556 kWh/a /7647 kWh/a = 0,59

REZULTATI PËRFUNDIMTAR
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