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 ABSTRAKTI         

      

 

   

Sistemet e dritareve përbëjnë një investim në të ardhmen, pothuajse asnjë komponent 

tjetër nuk mund të ndihmojë për të kursyer kaq lehtë shuma të mëdha të kostove të ngrohjes. 

Dritaret e vjetra, të aluminit, të drurit ose dritaret mbi njëzet vjeç, nuk i plotësojnë kërkesat 

aktuale të izolimit termik dhe energjisë. Humbjet e nxehtësisë përmes këtyre sistemeve të 

dritareve mund të jenë shumë herë më të larta sesa përmes sistemit te dritareve PVC. Gjatë 

projektimit të profilit PVC të dritares duhet pasur parasysh veti të tilla  si: cilësia  më e lartë, 

vlera e qëndrueshme, izolimi  termik, siguria më e mirë e mundshme, rezistenca e lartë dhe 

rezistenca  ndaj motit, stabilitetin, si dhe mbrojtjen nga zhurma.                       

  Ndërgjegjësimi  mjedisor është shumë i rëndësishëm për ne. Riciklueshmëria e të gjithë 

dritares dhe mundësia që rezulton te ripërdorimi, si lëndë e parë në ciklin e materialit ka një 

rëndësi të madhe.   
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       1.HYRJE 

 

 

 

  Dritaret nga PVC janë të qëndrueshme dhe paraqesin raportin më të mirë në cilësi dhe në 

çmim në tregun botëror. Përveç kësaj, dritaret e PVC-së janë liderë nga pikëpamja ekologjike. 

Karakteristikat e dritareve nga PVC janë: izolimi termik, kursejnë energjinë në ngrohje dhe në 

ftohje, prodhohen dhe riciklohen me shpenzime të konsiderueshme më të ulëta se dritaret nga 

alumini dhe ky është avantazhi i tyre themelor krahasues. Pra, dritaret e PVC-së mbrojnë më 

mirë nga të ftohtit, nxehtësia dhe zhurma, si dhe kursejnë energji më shumë se alumini, dhe 

kushtojnë më pak.   

  Ka shumë avantazhe të dritareve të PVC-së ndaj atyre nga druri: mbyllen mirë dhe kështu 

kursejnë energji për ngrohje dhe ftohje, më tej dritaret e PVC-së mirëmbahen në mënyrë të 

thjeshtë vetëm duke përdorur një leckë të butë dhe agjentëve të butë pra nuk ka gërryerje,  ngjyra 

që qërohen, copëza që futen nën thonjë. Pastaj dritaret-PVC nuk kanë nevojë për lyerje, pra as 

për gërryerje, mbushje e as të pastrohet xhami nga ngjyra. Gjithashtu ka zgjidhje të ndryshme, 

dritaret e PVC-së prodhohen në një larmi të ngjyrave, dizajneve si dhe të strukturave si ajo e 

drurit, që nga përpunimi kualitativ munden lehtësisht t'i hutojnë edhe njohësit më të mirë  edhe 

në pamje, por edhe në të prekur. Te dritaret kualitative të PVC-së, ngjyrat janë shumë të 

qëndrueshme dhe më rezistente ndaj të gjitha efekteve atmosferike dhe rrezatimit UV.  

 

 

                  

    Fig.1. Profilet e dritareve nga druri, alumini dhe PVC [10] 
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  Duke mar parasysh që kompania BINNI (në të cilën janë kryer analizat gjatë hulumtimit)  

punon me profil  KBE dhe SCHÜCO edhe standarde gjermane, kontrollimet e cilësisë janë 

konstante dhe rigoroze: në aspektin e cilësisë së lëndëve të para dhe produkteve të gatshme, 

rezistencës në presion, forcës, stabilitetit, qëndrueshmërisë dhe më e rëndësishmja, në aspektin 

e rregullsisë shëndetësore. Është praktikisht e pamundur që në tregun gjerman të paraqitet një 

prodhim e të mos ketë karakteristikat e përshkruara ligjërisht. (Në hulumtim janë përdorur 

programet, çertifikatat dhe linçencat të prodhueseve gjerman KBE dhe SCHÜCO)   

 

 

 
 

  Fig.1.1. Montimi i mekanizmave të dritares [4] 
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   2. Computer Aided- Engineering (CAE) 

 

 

 

  Konstruktimi është proces i transformimit të idesë në projekt, i cili paraqet bashkësi të 

informatave për përpunim dhe eksploatim. Ideja fillestare zhvillohet hap pas hapi deri në nivel 

kompleks në formë të projektit. Konstruktimi është proces informativ, në të cilin informatat e 

nivelit më të ulët transformohen në informata të nivelit më të lartë, me llogaritje, analiza, 

simulime, paraqitje grafike etj. 

  Që të arrihet kjo duhet të kalohet në disa faza, kjo nënkupton që nuk mund të kemi vetëm 

një zgjidhje por nga shumë zgjidhje merret ajo optimalja, e cila plotëson një numër të 

konsiderueshëm të kërkesave. 

  Gjatë procesit të konstruktimit kombinohen njohuria dhe përvoja në mënyrë që të kemi 

një zgjidhje të përshtatshme, e cila i plotëson nevojat e shfrytëzuesve. 

 Është e nevojshme të dihet çka do të konstruktohet, për çka të përdoret dhe me çfarë 

materiali të punohet dhe në fund të punohet.   

 

                             

 

 

 

 
      

      Fig.2. Tri faza për konstruktim [1]  
     

 

Koncepti

Projektimi 

Përpunimi 
konstruktiv
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  2.1. Definicionet themelore   

 
   CAD (Computer Aided Design) –  KPK (Konstruktimi përmes kompjuterit) është 

teknologjia e cila merret me përdorimin e sistemeve kompjuterike gjatë krijimit, modifikimit, 

analizave dhe optimizimit të një dizajnimi [Groover and Zimmers 1984, Kunwoo Lee, 1999]. 

  CAM (Computer Aided Manufacturing) – PPK (Prodhimtaria përmes kompjuterit)  është 

teknologjia e cila merret me përdorimin e sistemeve kompjuterike për të planifikuar, udhëhequr 

dhe kontrolluar operacionet prodhuese përmes kompjuterit të ndërlidhur në mënyrë direkte ose 

indirekte me mundësitë prodhuese të fabrikës [Kunwoo Lee, 1999].  CAM (PPK) përfshinë: 

-Programimin e kontrollës numerike 

-Programimin e robotëve 

-Planifikimin e procesit 

-Planifikimin e kërkesave të materialeve. 

   CAE është teknologjia e cila ka lidhje me përdorimin e sistemeve kompjuterike për të 

analizuar gjeometrinë e CAD-it, për t’i mundësuar konstruktorit/dizajnerit të simulojë dhe të 

studiojë se si sillet prodhimi  ashtu që dizajnimi mund të redefinohet dhe optimizohet. 

Realizohet përmes: 

-Programeve kinematike, programeve për analizat dinamike të zhvendosjeve të mëdha, paket-

programeve për planifikim kohor – logjik dhe verifikim etj.   

-Programeve që përdorin metodën e elementeve të fundme (MEF), që është metoda më së 

shumti e përdorshme në analizat kompjuterike në inxhinieri. 

 

  Pra, sistemet CAD/CAM/CAE paraqesin një teknologji e cila përdor sistemet  

kompjuterike dhe paket-programet (softuerët) përcjellëse si një vegël ndihmëse për realizimin 

e këtyre funksioneve që kanë të bëjnë me prodhimin ose sistemin: 

Dizajnimit/konstruktimit; 

Analizave 

Prodhimtarisë 

Përdorimit 
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Mirëmbajtjes dhe 

Udhëheqjes ose drejtimit. 

  Në fig.2.1, është paraqitur ndërlidhja në mes të fazave dhe nënfazave të ndryshme të 

procesit të dizajnimit dhe procesit të prodhimtarisë, gjegjësisht fazat dhe nënfazat e sistemit 

CAD+CAE dhe ato të sistemit CAM dhe ndërlidhja e tyre në një sistem si tërësi.  

 

 

 

 Fig. 2.1. Procesi i dizajnimit/konstruktimit dhe prodhimtar [1]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kërkesa  Definimi  Mbledhja e të dhënave rreth disajnit dhe mundësia e realizimit 

Dokumentacioni  Vlerësimi  Analiza dhe 
optimizimi 

Disajnimi 
(konstruktimi) 

Analiza e 
modelit Konceptualizimi 

Sinteza 

Analiza 

CAD + CAE 

Procesi i disajnimit/konstruktimit 

Planifikimi 
i procesit 

Planifikimi 
i prodhimit Prodhimi 

Kontrolla e 
kualitetit Paketimi Bartja 

 Disajnimi dhe 
sigurimi i 
veglave të reja 

Porosia e 
materialeve 

NC, CNC, DNC 
programimi 

Marketingu 

CAM 

Procesi i prodhimtarisë 
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      2.2. Kompjuteri dhe konstruktimi 

 

 Kompjuteri ka një vend të rëndësishëm në ekipin njeri – makinë gjatë procesit të 

dizajnimit/konstruktimit. Roli i njeriut kundrejt kompjuterit mund të kuptohet në suazë të këtyre 

fazave: 

-Konceptimit, ku deri më sot konsiderohet se i takon ekskluzivisht dizajnerit/konstruktorit. 

Mirëpo, konstruktimi i prodhimit fillon me identifikimin nevojave të tregut ose me nevojën që 

prodhimi i vjetër ti nënshtrohet të arriturave më të reja shkencore dhe teknologjike. Dizajneri 

ose ekipi parashtrojnë ide kreative dhe të zgjuara për të sintetizuar formën e prodhimit. 

Kompjuteri nuk mund t’u ndihmojë shumë përveç ofrimit të të dhënave nga databaza e ruajtur 

në të në lidhje me prodhimin në fjalë.  

-Kërkimi, të mësuarit dhe zgjuarsia (inteligjenca) janë cilësi që duhet të posedojë dizajneri në 

mënyrë që të jetë i njoftuar me të arriturat teknologjike të nevojshme për të sintetizuar 

prodhimin e ri. Tani për tani, kompjuteri nuk ka mundësi ‘të të menduarit cilësor e inteligjent’, 

por mund të ofrojë një grumbull të dhënash të ruajtura paraprakisht, nga lëmitë e ndryshme dhe 

t’i mundësojë kërkimin e të arriturave më të reja me interes për dizajnerin.    

-Ruajtja dhe shfletimi i të dhënave (informatave) mund të realizohet në mënyrë shumë efektive 

nga një kompjuter, i cili ka mundësi të përsosura për ruajtjen dhe trajtimin e të dhënave. 

Memoria (kujtesa) e njeriut mund të zbehet apo dështojë për të dhënë informatën e nevojshme 

me shpejtësi dhe në kohë të duhur nga burime të ndryshme. Po ashtu, kompjuteri mund të krijojë 

në mënyrë automatike databazën e një prodhimi në fazat e fundit të dizajnimit të tij. 

 

-Fuqia analitike e një kompjuteri është mrekullia vet, me të cilën mund të realizojë, si p.sh. 

analizat e elementeve të fundme të një pjese mekanike komplekse ose të shfletojë karakteristikat 

hyrëse/dalëse të një sistemi të dizajnuar në mënyrë shumë efikase, përmes futjes së modeleve 

matematikore. Njeriu zakonisht i udhëzon kompjuterët përmes kodeve ose programeve, me 

futjen e modeleve matematikore për modelim gjeometrik (modelimi i lakoreve, sipërfaqeve ose 

solidëve) dhe për analiza (elementet e fundme dhe optimizimi). Modelimi gjeometrik paraqet 
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formën (pamjen) e prodhimit që dizajneri e ka ndër mend, derisa analizat tentojnë që në mënyrë 

të vazhdueshme ta përmirësojnë atë  formë. 

  

 

 
Fig.2.2.  Përpunimi i dritares,  parapërgatitja për saldim të profilit [4] 

 

-Iterimi dizajnues/konstruktiv dhe përmirësimi mund të realizohen në kompjuter në mënyrë 

shumë efikase pasi që dizajneri ta ketë futur konceptin, idenë e prodhimit të vet përmes 

modelimit gjeometrik. Analizat e elementeve të fundme (ose ndonjë procedurë tjetër vlerësimi 

e sjelljes) dhe optimizimi mund të realizohen në mënyrë të përnjëhershme (simultane) me 

qëllim të përcaktimit të dimensioneve/pamjes së një prodhimi që do t’i kënaqte qëllimet e 

paracaktuara të dizajnimit.  
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-Prototipi  i dizajnimit optimal mund të përmbushet duke përdorur veglat që tani janë të 

dispozicion për Prodhimtarinë e Shpejtë (Rapid Manufacturing). Të dhënat gjeometrike për 

prodhimin final mund të barten tek pajisja për përgatitjen e fillimit të prodhimit (përpunimit). 

  Kompjuterët ndihmojnë paraqitjen e konceptit (idesë) cilësore të një forme dizajni që 

njeriu e ka për një prodhim.    

 Kompjuterët nevojiten po ashtu tek: 

Computer Aided Process Planning – CAPP ( Planifikimi i procesit përmes kompjuterëve),  

Computer Aided Scheduling – CAS (Agjenda përmes kompjuterëve ),  

Computer Aided Tool Design – CATD (Dizajnimi i veglave përmes kompjuterëve),  

Material Requirement Planning – MRP (Planifikimi i kërkesave të materialit),  

Krijim i(gjenerimi) i shtegut të veglës për përpunimin CNC,  

Flexible Manufacturing System – FMS (Sistemi fleksibil i prodhimtarisë),  

Sistemet robotike për montim dhe prodhim,  

Mbikëqyrja e kualitetit, dhe  

Shumë aktivitete tjera të prodhimtarisë.   

 

 

 
 

Fig.2.3. Shpimi dhe frezimi i profilit në CNC makinë [4]  
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    2.3. Veçoritë e një CAD sistemi 

 

 Konstruktimi përmes kompjuterit është një kombinim i punës së përbashkët të njeriut dhe 

makinës për të realizuar një prodhim përmes një procesi optimal dizajnimi dhe prodhimtarie 

optimale.  

 

 

 

                                             Fig. 2.4. Veçoritë e CAD-it 

 

 

 

                                                     Fig.2.5. Sistemi bashkohor i Cad [1] 
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  Mundësitë grafike të kompjuterëve, së bashku me fuqinë e tyre, bëjnë që dizajnerët/ 

konstruktorët të shtrojnë dhe testojnë idetë e tyre drejtpërdrejtë pa pasur nevojë të krijojnë 

prototipin real sikur tek konstruktimi konvencional.   

 

 

          
 

  Fig.2.6. CNC-makina në përpunim të dritares [4] 

 

 

  Aftësia e inxhinierit për të marrë vendime të duhura në “kombinim” me kompjuterët 

krijojnë një CAD sistem optimal.    

  

      2.4. Optimizimi dhe CAD-i 

 

  Me optimizim tentohet të gjendet zgjidhja më e mirë nën kushtet e caktuara. Gjatë  

projektimit, konstruktimit ose mirëmbajtjes së çfarëdo sistemi inxhinierik, inxhinierët duhet të 

përcaktohen për hapa teknologjikë dhe prodhues në disa faza të ndryshme. Qëllim themelor 

gjate këtyre përcaktimeve është të zvogëlojë përpjekjet e kërkuara ose të rrisë fitimet e 

dëshiruara. Pasi, përpjekja e kërkuar ose fitimi i dëshiruar në rastet praktike mund të shprehen 

si funksion i disa ndryshoreve të caktuara, optimizimi mund të definohet si proces i gjetjes së 

minimumit ose maksimumit të atij funksioni nën kushte të caktuara.   



19 

 

 

A

B

B
A

 

Fig.2.7. Konstruktimi i PVC-profilit të dritares  me mbushje termike. [12]  

 

 

 Funksioni i optimal i konstruksionit e shtytë konstruktorin ta identifikojë qartë  

bashkësinë e ndryshoreve (variablave) dhe funksionin e kushtimit për ta minimizuar për 

kushtëzimet e sistemit. Secili proces konstruktiv kërkon formulimin e qëllimit (cakut) për 

problemin një zgjidhje e të cilit kërkohet.  Formulimi i një konstruktimi optimal kërkon që 

përshkrimi verbal i problemit të shtrohet dhe të definohet si model matematikor. 

 

 Katër etapat e formulimit të konstruktimin optimal janë: 

Identifikimi i parametrave konstruktiv; 

Definimi i kushtëzimeve konstruktive; 

Definimi i funksioneve të qëllimit dhe 

Vlerësimi i alternativave. 
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     2.5. CNC makinat dhe CAD-i 

 

  Termi dirigjimi numerik (NC) është pranuar gjerësisht dhe shpesh i përdorshëm në 

industrinë e makinave metal-prerëse. Dirigjimi numerik (NC) mundëson që operatori të 

komunikon me makinën metal-prerëse përmes një varg numrash dhe simbolesh. 

Dirigjimi numerik (NC) ka sjell ndryshime të jashtëzakonshme në industrinë metal-punuese. 

  Makinë me dirigjim numerik CNC (Computer Numerical Control), do të thotë kompjuteri 

e shndërron dizajnin në sinjale të koduara të cilat makina më pas i përdorë për të dirigjuar 

prerjen dhe formësimin e materialit. 

 

 

  Zakonisht, tek CAD/CAM stacionet makinat CNC i marrin vizatimet nga CAD-i, softueri 

për vizatimin e dizajnit, detalit i cili duhet t’i nënshtrohet procesit/proceseve të përpunimit në 

CNC makinë.    

 

 
 

Fig.2.8. CNC makina gjate procesit te prerjes se profilit [4] 
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  Makinat e reja metal-prerëse në CNC kanë mundësuar industrinë në prodhim të 

qëndrueshëm të pjesëve me një saktësi të pa-imagjinueshme për një kohë shumë të shpejt. 

Komandat operative të cilat kontrollojnë  makinën metal-prerëse punojnë në mënyrë automatike 

me një shpejtësi mahnitëse, me saktësi, efektivitet, dhe me aftësi kthyese (përsëritëse).  

  Rritja e përhershme e përdorimit të CNC makinave në industri ka krijuar nevojën për 

personel të cilët janë të mirinformuar në lidhje me të dhe të aftë në përgatitjen e programeve e 

cila i udhëzon makinat metal-prerëse për të prodhuar pjesët të formave dhe saktësisë së kërkuar.    

  Makinat me Dirigjim Numerik (CNC) janë përhapur shumë në industrinë metal-

përpunuese. Makinat tradicionale si p.sh. makinat frezuese vertikale, tornot, makinat për 

formësim, etj.. të drejtuara nga një inxhinier i trajnuar, në shumicën e rasteve janë zëvendësuar 

me makinat me dirigjim numerik.   

 

 

 
 

Fig.2.9. Pastrimi i mbetjeve pas lidhjes 45º të profileve [4]  
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    3. Roli i modelimit në procesin e konstruktimit  

 

 

  Procesi i konstruktimit është proces i transformimit të idesë në projekt, i cili mundëson 

punimin e produktit të ri. Marrë në tërësi,  procesi i konstruktimit bazohet në rezultatet e një 

sërë disiplinash shkencore. Disa nga ato janë të kyçura drejtpërdrejtë në proces, ndërsa të tjerat 

janë disiplina shkencore që merren me vetë procesin e konstruktimit.  

   Teoria e formësimit është disiplinë shkencore, lëmi e së cilës është procedura dhe 

metodika e formimit të formave të detaleve të makinave, tërësive dhe strukturës së makinës si 

tërësi. [2]  

120

78

78

Fig.3. Konstruktimi i detalit të  PVC-profilit KBE 88-MD [12]  
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3.1.Detyrat dhe nivelet e modelimit të detaleve të makinave dhe tërësive 

 

   

  Modelimi është operacion ekzekutiv i procesit të krijimit të formave. Për nevojat e 

teknologjisë modelohen vetëm ato detale të makinave të cilat të cilat duhet të punohen në 

makina të dirigjuara nga kompjuteri ose në ato detale në të cilat duhet të zbatohen metodat e 

elementeve të fundme. 

  Nevojat e inxhiniereve konstruktorë janë diçka më ndryshe, duhet të modelohen të gjitha 

pjesët edhe ato që punohen e edhe elementet që montohen si tërësi e gatshme. [2]  

 

 

 
 

Fig.3.1.Paraqitja 3D e profilit KBE 88-MD [3] 
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   3.2. Modelimi, modeli dhe teoria 

  

  Modelimi paraqet një nga proceset themelore të mendjes së njeriut. Modelimi kryen 

aftësinë tonë për të menduar, të shfrytëzohen simbolet, gjuhët, të komunikohet, të bëhet 

përgjithësimi në bazë të përvojës, të ballafaqohet me të papriturat. Kjo mundëson të vërehen 

format, të vlerësohen dhe të parashihen, të menaxhohet me procese dhe me objekte, të 

ekspozohet rëndësia dhe qëllimi. [2] 

  Teoria është shprehja më e përgjithshme e ndonjë principi të nxjerrë nga vështrimi i 

sistemit dhe i të dhënave të fituara  me vështrimet e tilla. Modeli është vetëm teori e paraqitur. 

Teoria shërben që të sqarohet sjellja e sistemit dhe të ndërtohet modeli në bazë të elementeve 

kyç të teorisë. Roli i modelit është verifikimi i teorisë në vepër. [2]   

A

B

A

B

B

C

B

C

B

B

 
 

Fig.3.2.Paraqitje skematike e profileve të dritareve [12] 
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    3.3.Analiza e softuerit CAD 

 

  Paket programet për CAD janë themeluar në parimet e grafikës kompjuterike dhe përveç 

të tjerash, mundësojnë fitimin e figurës në ekran në transformimin e paraqitjes sipas nevojës. 

   Dy veçoritë themelore të kompjuterit janë: përpunimi i shpejtë i numrit enorm të 

informatave dhe memorimi efikas i tyre, që shpie deri të shfrytëzimi i kompjuterit për 

interpretimin grafik të formave.  

 

 

 
 

 Fig.3.3. Formësimi i detaleve të makinave me ndihmën  e kompjuterit: 

a) Memorimi [3] 
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Fig.3.3. b) Modelimi [12] 
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       4.Polivinil kloridi  

 

 

Formula molekulare: 

     (-CH2-CHCl-)n 

 

 

C = C lidhje të dyfishtë në çdo monomer është shndërruar në një lidhje C-C me një 
polimer të vetëm. 

V në simbol të parë në të vërtetë qëndron si vinil, megjithatë kjo rrëshirë plastike është 
zakonisht e referuar në një polivinil klorid (PVC) prandaj simboli ka evoluar me 
destinimin e rrëshirës PVC. 

 

       Fig.4. Simboli i PVC-së [9] 

ose 
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  Polivinyl-kloridi përdoret  për shumë prodhime, si p.sh.: shishe të pastër si xhami, 

shishe vaji, shishe për detergjent, shishe shamponi, paketim ushqimi, tela dhe lidhje të 

kabllove, tuba mjekësor, me fjalë të tjera është e rëndësishme për prodhime shtëpiake 

dhe të materialeve të ndërtimit, e sidomos për mure anësore, tuba dhe dritare. 

 Cl (atomi i klorit) në formula molekulare e bën PVC-në një material potencialisht 

toksik kur të digjet. Djegia e PVC-së mund të rezultojë në krijimin e dioksidit, një material 

që konsiderohet kancerogjen.   

 

  Materiali i PVC-së është jashtëzakonisht jetëgjatë, për shkak të rezistencës dhe 

qëndrueshmërisë së jashtëzakonshme ndaj motit. Nuk ekzistojnë kostot shtesë të ngjyrosjes, 

sepse sipërfaqja e tyre e lëmuar është shumë e lehtë për tu ruajtur. Përveç kësaj, materiali i 

PVC-së karakterizohet nga rezistenca e jashtëzakonshme dhe vetitë superiore të izolimit.    

 

  

                                 
 

     Fig.4.1 Formula e polivinil-kloridit [9]  

 

  Polivinil kloruri (ose PVC) është polimer termoplastik i treti në përdorim pas 

polietenit dhe polipropenit. Ai është një nga produktet më të rëndësishëm ne industrinë 

kimike. Në gjithë botën mbi 50 % e PVC që prodhohet përdoret në ndërtim. Si material 

ndërtimi,  PVC është me kosto të ulët, i fortë, dhe i lehtë të montohet. Tregu botëror i PVC 

rritet me një mesatare prej 5 % në vitet e fundit. Ajo mund të bëhet më e butë dhe më e 

përkulshme duke i shtuar substanca te tjera. Në këtë formë mund të përdoret në rroba dhe 

tapiceri, për çorape fleksible, dysheme, çati, mbulesa membranore dhe izolues te telave 

elektrik, gypa, etj. Gjithashtu ajo përdoret në produkte që mbushen siç janë dyshekët me ujë 

dhe lodrat me ujë dhe në ajër.    
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   Fig4.2. Produktet e tekstilit të prodhuara nga polivinyl-kloridi [10]    

 

 

 

 

     4.1.Përdorimi dhe përparësitë e materialit PVC   

 

  Polivinil kloruri prodhohet nga polimerizimi i monomerit klorur vinili (VCM). Rreth 

57 % e masës të tij është klor, për të krijuar një masë të caktuar të PVC kërkon më pak naftë 

se çdo polimer tjetër. Deri tani procesi që përdoret gjerësisht është polimerizimi. Në këtë 

proces, klorur vinili dhe uji futen në rektorin e polimerizimit dhe fillon polimerizimi bashkë 

me kimikate të tjera. 

                                            

  Përmbajtjet e enës se reaksionit trazohen vazhdimisht që të mbajnë shpërndarjen dhe të 

sigurojnë një formë të njëtrajtshme të rrëshirës te PVC. Reaksioni është ekzotermik dhe kërkon 

një mekanizëm ftohjeje të mbaje përbërjet e reaktorit ne një temperaturë të caktuar. Ndërkohe 

që vëllimi zvogëlohet (PVC ka densitet më të madh se VCM) uji shtohet vazhdimisht që të 

trazohet të mbajë shpërndarjen. 

  Pasi reaksioni ka marre drejtimin e tij, përzierja gjysmë e lëngshme e PVC që krijohet 

është degazuar dhe është nxjerrë VCM e tepërt (që riciklohet në reaksionin tjetër) pastaj kalon 

një centrifugë që të hiqet uji i tepruar. Përzierja  gjysmë e lëngshme, thahet në ajër të nxehtë 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Klori
https://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Vinyl_chloride_Polymerization_V1.svg
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dhe pluhuri përfundimtar sitet përpara magazinimit. Në proceset normale PVC përfundimtare 

ka mbetje VCM më pak se 1 në 1 milion.    

 Produkti i procesit të polimerizimit është i pamodifikuar. Përpara se PVC të përfundoje 

ajo gjithmonë kërkon të kthehet në një përbërje me përmbajtje te shtesave siç janë stabilizues 

nxehtësie, stabilizues ultraviolet, lubrifikant modifikues termal, mbushës, frenues te zjarrit, 

biocide (substance helmuese për organizmat e gjalle siç janë pesticidet), agjent fryrës dhe 

shtypës tymi.  

 

 

 
 

   Fig.4.3. Gypat nga PVC [10]   

 

 

      4.2. Historiku i  PVC-së  

 

  PVC u zbulua aksidentalisht në dy raste të ndryshme në shekullin e 19, në fillim 

në 1835 nga Henri Victor Regnault dhe në 1872 nga Eugen Baumann. Në të dy rastet polimeri 

u shfaq i ngurtë brenda shisheve te klorur-vinilit që  kanë qenë të ekspozuara në dritën e diellit. 

Në fillim të shekullit të 20-të kimisti Rus Ivan Ostromislensky dhe Fritz Klatte 

nga Gjermania të kompanisë kimike Griesheim-Elektron, të dy u përpoqën të përdorin PVC në 

produktet tregtare, por vështirësitë në përpunim, disa herë polimeri i brishte bllokoi përpjekjet 

e tyre.   

 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Shekulli_XIX
https://sq.wikipedia.org/wiki/1835
https://sq.wikipedia.org/wiki/1872
https://sq.wikipedia.org/wiki/Shekulli_XX
https://sq.wikipedia.org/wiki/Gjermania
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  Në 1926, kompania Waldo Semon dhe B. F. Goodrich zhvilluan një mënyrë për të bërë 

plastikë PVC duke i shtuar përbërës të ndryshëm. Rezultati ishte një material më i lakueshëm 

dhe më i lehtë për tu prodhuar i cili shpejtë fitoi shtrirje në përdorimin tregtar. 

  Karakteristikat e brendshme të PVC-së bëjnë atë te përshtatshëm për një shumëllojshmëri 

përdorimesh. Ajo është biologjikisht dhe kimikisht rezistente, duke e bërë atë të përdoret në 

shtëpi, në tubat për largimin e ujërave të zeza dhe në përdorimin e tubave ku lëndët gërryese 

nuk lejojnë përdorimin e metaleve.   

 Me shtimin e përbërësve të ndryshëm ajo bëhet e përdorshme në kornizën e dritareve dhe 

dyerve, ndërsa me shtimin e substancave plastike ajo bëhet më e lakueshme mjaftueshëm për 

tu përdorur në instalimin e rrjetave telefonike.   

 

 

     4.3.Prodhimi dhe karakteristikat e PVC-së 

  PVC prodhohet nga polimerizimi radikal i lirë i klorurit vinil në suspension, emulsion 

dhe me shumicë në rreth 50-75 DC, është vlerësuar se suspensioni i përbën 80%, emulsioni 

13% ndërsa pjesa e mbetur 7% [5]. Polimerizimi me shumicë prodhon polimer  me qartësinë 

më të lartë dhe vetitë më të mira elektrike sepse polimeri është vetëm një tretësirë në monomer. 

Sidoqoftë kjo ka të bëjë me rritjen e viskozitetit të përzierjes dhe heqjen e monomerit të 

pareaguar. 

 

   
 

      Fig.4.4. Paraqitja 3D e polimerizimit [9] 

https://sq.wikipedia.org/wiki/1926
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  Procesi i emulsionit përdorë agjentë aktivë për të mbajtur monomerin në emulsion në ujë. 

Polimerizimi ndodhë në disa micele, pikat e emulsionit janë burimi i monomerit. Në 

polimerizimin e suspensionit monomeri shpërndahet si pikëza (cm në diametër) në ujë nga 

agjitacioni mekanik. Agjentët e pezullimit shtohen në përzierje për të parandaluar agregatët 

monomer. Çdo pikë monomeri sillet si një sistem polimerizimi me shumicë dhe prodhon një 

rruazë ose grimcë polimeri. Përzierja e mjedisit ujor lejon një shpërndarje efikase të nxehtësisë 

së polimerizimit për një reaksion izotermik dhe kontrollon madhësinë dhe shpërndarjen e 

madhësisë së grimcave. 

  Suspensioni i PVC-së përbëhet nga grimca poroze me sipërfaqe të pabarabartë, me 

madhësi uniforme  me diametër nga 100 deri në 150 mm [7]. Plastifikuesit mund të depërtojnë 

lehtë në poret. Mund të vërehet se përmbajtja e poreve përcakton kapacitetin thithës të lëngjeve, 

d.m.th. aftësinë për të thithur plastifikuesit në të ftohtë. Emulsioni çon në shumëllojshmëri të 

madhësisë së grimcave, si dhe qartësi të vogël dhe veti elektrike për shkak të disa emulgatorit 

të mbetjeve rreth grimcave.  

  Kinetika e polimerizimit rregullohet nga e ashtuquajtura transferim zinxhir në reaksionin 

monomer. Ky reagim ndodhë gjithnjë e më shpejtë me rritjen e temperaturës në mënyrë që të 

bëhet më i rëndësishëm sesa hapi normal i polimerizimit i përhapjes së zinxhirit. Prandaj, pesha 

molekulare varet kryesisht nga temperatura e polimerizimit. Për shembull, një temperaturë 

polimerizimi prej 40ºC jep një peshë molekulare prej 340 000 ndërsa në 70ºC është marrë 

polimer me një peshë molekulare 70 000. Mund të varet gjithashtu në një masë më të vogël të 

përqendrimit të iniciuesit [51]. Pesha molekulare mesatare varion nga 100 000 deri në 200 000. 

 

    
       Fig.4. Folie të PVC-së [10] 
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  Karakteristikat kryesore që do të ndikojnë në sjelljen e përpunimit të gradave të PVC-së 

janë megjithatë karakteristikat e grimcave, d.m.th. forma, madhësia, shpërndarja e madhësisë 

dhe poroziteti i tyre. Për shembull, në rastin e pastave të përdorura në materialet e dyshemesë, 

grimcat PVC duhet të kenë një porozitet të lartë për të lejuar një depërtim të shpejtë të 

plastifikuesve, i cili quhet xhelatim. Për më tepër, grimcat e vogla nuk do të vendosen dhe do 

të qëndrojnë në pezull. Sidoqoftë, grimcat shumë të vogla do të thithin plastifikuesit duke çuar 

në një rritje të viskozitetit me kalimin e kohës [5]. Prandaj polimerët e pastës kanë një madhësi 

grimcash që variojnë nga 0,2 deri në 1,5 gram. Viskoziteti i një paste me një raport fiksues 

polimer-plastifikues varet nga paketimi i grimcave të polimerit. Efikasiteti më i mirë i 

paketimit, aq më pak plastifikues nevojiten për të mbushur boshllëqet dhe më shumë 

plastifikues përdoren si lubrifikant për të marrë pasta me viskozitet të ulët. Përdorimi i 

mbushësit është një masë e këtij parimi: "artikuj polimer mbushës" të mëdhenj; përzierja e 

polimerit e shtuar për të ngjitur zë shumë hapësirë në të cilën nuk nevojiten plastifikuesit, duke 

lëshuar disa të veprojnë si lubrifikant midis grimcave të polimerit.   

   

 

       4.4.Stabilizuesit i  PVC 

  Për shkak të stabilitetit relativ të dobët të tij kundër nxehtësisë dhe dritës, stabilizuesit 

shtohen gjithmonë në një formulim PVC. Disa stabilizues reagojnë me HCI të lëshuar gjatë 

dehidroklorizimit për të parandaluar efektin e tij katalizator në dehidroklorizimin e mëtejshëm. 

Stabilizues të tillë janë përbërje themelore të plumbit që formojnë klorur plumbi në reagim me 

HCI. Sidoqoftë, për shkak të rrezikut të tyre të toksicitetit për shkak të përmbajtjes së plumbit, 

përdorimi i tyre në paketimin e ushqimit është kufizuar në tuba që përcjellin ujë të pijshëm. 

  Për të minimizuar numrin e vendeve të fillimit, strukturat e parregullta në polimer 

stabilizohen ose zëvendësohen me grupe më të qëndrueshme. Strukturat e çrregullta përfshijnë 

grupet karbonil dhe hidroperoksid të parandaluara nga copëtimi fotolitik, klorur alilik i 

zëvendësuar nga grupe halogjene më të qëndrueshme dhe sekuenca polienike gjatësia e së cilës 

zvogëlohet.  

  Kategoria përfundimtare e stabilizuesve janë "pastruesit e radikalëve të lirë" që heqin 

radikalet e gjeneruara nga copëtimi homolitik i hidroperoksideve. Duhet thënë gjithashtu se deri 

para disa dekadash, njohuritë mbi stabilizimin ishin ndërtuar vetëm në eksperimente empirike. 
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   4.5.Vlerësimi i vetive të PVC-së së vjetër 

  Materialet e vjetra mund të kenë pasur kushte të ndryshme shërbimi që çojnë në nivele 

të ndryshme të degradimit. Pastaj duhet pasur kujdes në ripërdorimin e këtyre materialeve me 

veti të ndryshueshme për të cilat duhet të dihet. Prandaj, në mënyrë që të prodhojmë produkte 

të reja me vetitë e dëshiruara nga materialet e ricikluara, duhet të dihen informacione në lidhje 

me materialet e ricikluara. Ky informacion ka të bëjë me aditivë të ndryshëm që ndikojnë 

fuqishëm në vetitë, d.m.th. gjendjen e stabilizimit të polimerit ndaj nxehtësisë, plastifikuesit 

në rastin e PVC të plastikuar dhe mbushësve. 

 

 

   4.6. Ndikimi negativ i PVC-së ndaj mjedisit 

 

  Ngrohja globale është një fenomen që ndodhi si pasojë e drejtpërdrejtë e rritjes së 

emetimeve të gazrave serrë - veçanërisht dioksidit të karbonit (CO2) në atmosferë. 

  Ky fenomen është rezultat i aktiviteteve industriale njerëzore duke përfshirë nxjerrjen 

dhe djegien e lëndëve djegëse fosile (naftë, qymyr, gaz natyror) nga të cilat mund të 

rezultojnë sasi të konsiderueshme të CO2. Industria e plastikës është ndër industritë që përdor 

lëndë të parë bazuar në lëndët djegëse fosile.   

  Prodhimi i plastikës është bërë një pjesë e pandashme e jetës së përditshme pavarësisht 

nga fakti që prodhim dhe përdorimi i saj mund të gjenerojë ndikime të rëndësishme në mjedis 

për shkak të lëndëve të para të domosdoshme që rrjedhin nga nafta dhe gjithashtu sepse 

produktet e gatshme nuk janë të biodegradueshme.   

  Studimet e fundit kanë theksuar se materialet plastike mund të ndikojnë në shëndetin e 

njeriut sepse ato përmbajnë proporcione mjaft të mëdha të aditivëve kimikë që mund të jenë 

përçarës endokrinë ose kancerogjenë, ose gjenerojnë reaksione toksike në trupin e njeriut ose 

kafshët detare.   

  Konsumi i lartë i materialeve polimerike sintetike ka sjellë gjithnjë e më shumë në 

vëmendje ndikimin që ato gjenerojnë në mjedis si pasojë e emetimeve nga procesi, duke çuar 

në rritjen e fenomenit të ngrohjes globale, si dhe për shkak të sasive të mëdha të mbetjeve 

polimerike jo-biodegraduese .  
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     5. Ndikimi i erës në dritare  

 

 

  Momenti i kërkuar i inercisë së elementeve që mbajnë ngarkesë të njësisë së dritares 

përcaktohen me formulën 1   

𝐽𝐽 =
𝑊𝑊 ∗ 𝐿𝐿4 ∗ 𝐵𝐵

1920 ∗ 𝐸𝐸 ∗ 𝑓𝑓
�25 − 40 �

𝐵𝐵
𝐿𝐿
�
2

+ 16 �
𝐵𝐵
𝐿𝐿
�
4

� 

 

W - vlera e llogaritur e ngarkesës së erës, N / m m2; 

B - gjerësia e shiritit ngarkues në diagramin e stresit, cm; 

L - gjatësia e punës e elementeve që mbajnë ngarkesën e njësisë së dritares, cm; 

E - modul i elasticitetit, 

 Pa.Për çelikun E = 210 000 N / m m2;    

f - devijimi relativ maksimal i elementit mbajtës të ngarkesës së njësisë së dritares. 

 Devijimi relativ maksimal i elementeve të profileve të njësive të dritareve merret si i barabartë 

me: 

 f= 1
300

𝐿𝐿 

   

  Konsiderohet se nëse devijimi relativ i elementeve që mbajnë ngarkesën e njësisë së 

dritares nuk tejkalon vlerën e specifikuar, era nuk fryn përmes dritares. Për njësinë e dritares, 

të paraqitur në figurën 5.3. momenti i kërkuar i inercisë së mullionit vertikal do të jetë J req = 

23,15 cm4.   
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   Fig.5.1. Procesi i saldimit të profileve në 45º [4]  

   

 

  Rezistenca ndaj ngarkesave të erës është një nga karakteristikat kryesore të performancës 

së njësive të dritareve. Nga rezistenca varet si ruajtja e funksionalitetit të njësive të dritareve 

nën efektin e presionit të erës, dhe sigurimi i indekseve të projektimit të mikroklimës së lokaleve 

(pa skica) dhe mbrojtja termike e ndërtesave gjatë gjithë ciklit jetësor të objektit. 

  Parametri kryesor që përcakton rezistencën e njësive të dritareve ndaj ngarkesave të erës 

është ngurtësia e elementeve të tyre që mbajnë ngarkesën dhe lidhjet këndore vertikale 

(horizontale). Supozohet se për njësitë e dritareve PVC ngurtësia e lidhjeve këndore sigurohet 

vetëm për shkak të profileve të përforcimit të çelikut. 

  Në të njëjtën kohë, zgjidhja konstruktive e sistemeve të dritareve PVC nënkupton 

përdorimin e një pajisjeje moderne të dritares që lejon fiksimin e shiritave të hapjes në kornizën 

e dritares përgjatë gjithë perimetrit, i cili siguron pjesërisht funksionimin e përbashkët të 

kornizave dhe lidhjeve këndore nën veprimin e ngarkesës së erës.    

  Analiza e metodës ekzistuese për llogaritjen e njësive të dritares PVC për veprimin e       

ngarkesës së erës.    
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   Fig.5.2. Finalizimi i saldimit të profileve [4]  

 

   

  Metoda e llogaritjes është universale dhe lejon llogaritjen e njësive të dritareve të bëra 

nga çdo material. 

Kjo metodë e llogaritjes bazohet në parakushtet e mëposhtme: 

- korniza e njësisë së dritares është e fiksuar në mënyrë të sigurtë përgjatë gjithë perimetrit të 

hapjes së dritares; 

- lidhja këndore vertikale (horizontale) është elementi kryesor i projektimit të njësisë së dritares. 

Skema e projektimit të lidhjeve në kënde është një rreze në dy mbështetëse të palosura, të 

ngarkuar me një ngarkesë trapezoidale. Supozohet se shpërndarja e ngarkesës së erës në zonën 

e njësisë së dritares ndodhë në mënyrë të barabartë midis kornizës dhe lidhjes në kënd;   

   

- kriteri për llogaritjen e lidhjeve në kënd nën veprimin e ngarkesës së erës është devijim i 

limitit, i cili siguron që njësia e dritares të mos fryhet (infiltrimi i ajrit të ftohtë gjatë periudhës 

së funksionimit të dimrit).   
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   Fig.5.3. Parametrat për llogaritjen e ndikimit të erës në dritare [6]   

 

 

  Në të njëjtën kohë, për secilin shirit të përmbledhjes së ngarkesës, llogaritja sipas kësaj 

formule duhet të bëhet veç e veç. Momenti total i kërkuar i inercisë së lidhjes në kënd të dritares 

përcaktohet si shuma e momenteve të kërkuara të inercisë së lidhjes këndore të llogaritur për 

secilën shirit ngarkese (shtimi i gjerësive të shiritave të ngarkesës në formulë nuk lejohet). Në 

rastin e llogaritjes së njësive të dritares PVC, zgjedhja e momentit të vërtetë të inercisë së 

impostit zvogëlohet në përcaktimin e momentit të inercisë së profilit përforcues të çelikut. Në 

të njëjtën kohë, ngurtësia e profileve PVC të impost, puna e përbashkët e profileve të impost 

dhe shiritave, efekti i ngurtësisë së njësive izoluese të qelqit dhe një numër karakteristikash të 

tjera të projektimit të dritares moderne PVC sistemet, nuk merren parasysh kur zgjedhin 

momentin aktual të inercisë së impostit.    
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  Fig.5.4. Dritaret me impost (shtyllë mbështetëse në mes dy dritareve) dhe xhamat e 

mbushur me argon [4]  

 

 

  Llogaritja e efektit te ngarkesës së erës në njësitë e dritareve aktualisht kryhet duke 

përdorur një metodë të thjeshtuar inxhinierike. Studimet laboratorike të njësive të dritareve 

PVC tregojnë gjithashtu se kjo metodë e llogaritjes ka një stok të tepërt, është e qartë se 

metodologjia ekzistuese e llogaritjes duhet të jetë e optimizuar,  e cila kërkon edhe kryerjen e 

hulumtimeve laboratorike të madhësive më të zakonshme standarde, të njësive te dritareve dhe 

krijimin e nje modeli për funksionimin e njësive të dritareve  PVC,  nën veprimin e një  ngarkese 

të erës.   
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     5.1.Mbrojtja nga nxehtësia   

 

 

  Mbrojtja termike nuk nënkupton vetëm zvogëlimin e CO2 që dëmton klimën dhe 

kursimin e kostove të ngrohjes, por gjithashtu shmangien e urave termike për të mbrojtur 

strukturën e ndërtesës.    

 

 

 

   
 

Fig.5.5. Përdorimi i energjisë në familjet tona:   

-drita 1%   

-komunikimi 2%   

-pajisje shtëpiake 5%   

-ujë i nxehtë 14%   

-ngrohja 78%   
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Potenciali më i madh i energjisë qëndron në kursimin e energjisë:   

 
Fig.5.6.  Kursimi i energjise ndër vite [6]   

 

 Koeficientët e transferimit të nxehtësisë për dritaret vertikale me një proporcion të 

sipërfaqes së kornizës prej 30% të sipërfaqes totale të dritares dhe me ndarës të përmirësuar 

termikisht (PSI = 0,06 W / mK).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Tab.5. Koeficientët e transferimit të nxehtësisë [6] 

Lloji i xhamit Ug 
W/(m2 · K) 

Koeficientët e transferimit të nxehtësisë për 
llojet e profilave 

Uf W/(m2 · K) 
 
88mm/md 

76 mm MD 70mm  
MD 

70 mm  AD 

1,0 1,2 1,2 1,3 

Xham izolues i 
dyfishtë ose i 
trefishtë 

1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 

1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 

0,9 1,1 1,1 1,1 1,2 

0,8 1,0 1,1 1,1 1,1 

0,7 0,9 1,0 1,0 1,0 

0,6 0,9 0,9 0,9 1,0 

0,5 0,8 0,9 0,9 0,9 

250 
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 6.PVC profili KBE 88-MD   
 

 

 
     Fig.6.1.  Profili KBE 88 [3] 

 

  KBE 88 është sistemi i dritareve dhe dyerve me një cilësi të lartë, izolim termik, siguri 

dhe dizajn. Falë modularitetit dhe teknologjive inovative të azhurnimit, sistemi i vulës qendrore 

lë hapësirë të mjaftueshme për individualitetin.   

https://www.kbe-online.com/cms16/files/38_System-88-MD-Standard_weiss_web.jpg
https://www.kbe-online.com/cms16/files/39_System-88-MD-Standard_goldenoak_web.jpg
https://www.kbe-online.com/cms16/files/40_System-88-MD-Standard_anthrazit_web.jpg
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  Fig. 6.1. Profilet e KBE 88 [3]  

 

 

  KBE 88 ka një sistem të ri izolimi qendror me 7 dhoma izoluese dhe përforcime 

maksimale me dimensione çeliku, të cilat janë rregulluar në qendër për të përmirësuar 

stabilitetin. Edhe në versionin standard me xham të trefishtë me trashësi 48 mm, sistemi i ri 

arrin izolimin termik të sofistikuar për shtëpitë pasive. Një shkumë në dhomat e profilit ose 

mbushja me element shtytës është e nevojshme vetëm nëse vlerat e izolimit janë edhe më të 

ulëta.   
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  Fig.6.3. Montimi i  dritares në brendësi të murit.[3]  

 

  KBE 88 përbëhet nga një gamë e gjerë e folieve me ngjyra të dritareve, gjerësitë e 

sipërfaqeve dhe është e lehtë për tu mirëmbajtur dhe e qëndrueshme.  KBE 88 mund të pajiset 

me xhama funksional - për zona veçanërisht të mëdha të dritareve dhe mundësi më e madhe e 

mbrojtjes nga dielli, vlera edhe më të mira  kur bëhet fjalë për vjedhje dhe mbrojtje nga zhurma, 

izolim termik, stabilitet, etj. Ndërsa disavantazhet si përforcimet e fibrave të qelqit dhe 

përforcimet e dobëta të çelikut, duhet të pranohen me sisteme të tjera të dritareve te cilat kanë 

një ndikim te drejtpërdrejtë ne punueshmerinë dhe stabilitetin .  
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    Fig.6.4. Profili 88-MD AluClip (me mveshje të aluminit).[3]  

 

  KBE 88 AluClip  ka veti të tilla si cilësia  më e lartë, vlera e qëndrueshme, izolimi termik 

dhe siguria më e mirë e mundshme për një profil dritareje, si dhe ka një dizajn elegant dhe 

tërheqës. 

  Sistemi KBE 88 AluClip i detyrohet emrit të tij një veçori interesante të veçantë: lidhjen 

e sistemit inovativ të profileve plastike me një sipërfaqe mbuluese alumini. Pasoja e kësaj është 

po aq mbresëlënëse sa është e efektshme. Karakteristikat themelore të plastikës PVC shkaktojnë 

vlera optimale të tingullit dhe izolimit termik. Karakteri i veshjes së aluminit të bashkangjitur 

jashtë tregohet nga rezistenca e lartë dhe rezistenca ndaj motit.  

https://www.kbe-online.com/cms16/files/44_System-88-MD-AluClip_edelstahl_web.jpg
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Fig.6.5. Nivelizimi i dritares së ballkonit me shtesa.[3]   

     

 Ndërgjegjësimi mjedisor është shumë i rëndësishëm. Riciklueshmëria e të gjithë dritares 

dhe mundësia që rezulton te ripërdorimi i tij si lëndë e parë në ciklin e materialit ka një rëndësi 

të madhe.  KBE është angazhuar për riciklimin e qëndrueshëm të profileve.    
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   Fig.6.6.  Profili 88-MD AluClip Pro (me mveshje të aluminit të formësuar) [3]

  

 

Për të zgjedhur  profilin e duhur të dritares, dy gjëra kanë rëndësi të veçantë: estetikë dhe 

funksionalitet. KBE 88 AluClip Pro i plotëson pa kompromis këto gjëra të kërkuara.  Me 

performancë mbi mesatare për sa i përket cilësisë, izolimit termik dhe lirisë së dizajnit. Si pasojë 

izolimi më i lartë termik kursen kostot e energjisë dhe përforcon nivelin tashmë të lartë të 

izolimit  termik të profilit plastik.  

  Asnjë kompromis nuk bëhet vizualisht. Nga njëra anë, plastika - në krahasim me dritaret 

e aluminit - krijon butësi në dhomën e ndenjës. Për më tepër, dizajni i profilit të aluminit mund 

të përshtatet me dëshirat individuale - duke zgjedhur nga mijëra ngjyra RAL ose efekte 

veshjesh, siç janë veshja me pluhur ose anodizues.    

  AluClip Pro  mund të riciklohet plotësisht dhe përbërësit mund të shtohen ne ciklin e 

materialit, dhe kjo përveç tjerash është përkujdesje ndaj mjedisit(ambientit).     

  

https://www.kbe-online.com/cms16/files/46_System-88-MD-AluClipPro_lichtblau_web.jpg
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 Fig.6.7. Detali i profilit me vetëm dy diktunga (goma izoluese).[3]  

 

  KBE 88 AddOn ka një karakteristikë të veçantë që është treguesi i rrjedhës së sipërme, 

pjesa shtesë për përmirësimin e vlerave të izolimit të tingullit dhe izolimit termik dhe blinduesi 

i vendosur direkt pas tij. Avantazhi është po aq i thjeshtë sa është efektiv: i mbrojtur nga qelqi 

kundër ndikimeve të jashtme mjedisore, ju ofron privatësi të plotë dhe mbrojtje nga dielli. Mund 

të operohet me dorë ose me një makinë elektrike.   
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     Fig. 6.8. Profili 88-MD AddOn (me grila brenda xhamave).[3] 

    

  Një panel shtesë xhami përmirëson vlerat e izolimit të zërit dhe nxehtësisë. Përzgjedhja e 

xhamave të ndryshme shtrihet nga siguria, me ngjyra deri tek xhami i veçantë për vetë-pastrim. 

  Procedura: shtresa e përbërë AddOn është montuar në anën e aluminit të sistemit të 

dritares KBE 88 gjatë prodhimit të dritares. Instalimi pasues është gjithashtu i mundur në kushte 

të caktuara. Shkëmbimi i dritareve ekzistuese nuk është pra i domosdoshëm. Vlerat e 

përmirësuara  të izolimit të zërit dhe nxehtësisë sigurojnë rehati dhe qetësi.  

https://www.kbe-online.com/cms16/files/47_System-88-MD-AddOn_anthrazitgrau_web.jpg
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Fig.6.9. Izolimi i kutisë së roletave të brendshme Varinova [3] 

 

E rëndësishme është edhe mungesa e plumbit ne materialin e profilit dhe reciklueshmëria e 

lartë. 

 

  Ventilimi normal shpesh nuk është i mjaftueshëm për të siguruar një klimë të përhershme 

të ajrit të freskët. Kjo shpesh bëhet problem, veçanërisht në fundjavë apo shtëpi pushimi. Një 

zgjidhje është sistemi i ventilimit KBE ClimaTec 88, i cili siguron një klimë të shëndetshme 

shtëpie edhe kur dritaret janë të mbyllura. 
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Fi.g.6.10.Profili ClimaTec- me ventilim  lart dhe anash.[3]  

   

  Ventilimi i ekuilibruar dhe humbja e ulët e nxehtësisë është pra e rëndësishme për të 

mbajtur një klimë të mirë ajri, përfitoni nga një humbje e ulët energjie dhe në të njëjtën kohë 

nuk sulmon strukturën e ndërtesës. KBE ka zhvilluar ClimaTec 88 për të krijuar një shkëmbim 

automatik ajri që ka një efekt pozitiv në shëndet dhe një efekt të qëndrueshëm në klimën e 

brendshme. Mekanizmi i ventilimit ClimaTec 88 mezi është i dukshëm në zbritjen e kornizës. 

Nuk kërkon energji dhe asnjë ventilim aktiv për të siguruar një shkëmbim të kontrolluar të ajrit, 

formimi i mykut mund të zvogëlohet shumë duke rregulluar lagështinë e ajrit në dhomë. 

ClimaTec 88 gjithashtu përmban një rregullim automatik të presionit të erës dhe natyrisht është 

në përputhje me kërkesat e kursimit të energjisë, si dhe standardeve DIN dhe BE për izolim të 

zërit dhe ventilimin.      

 

 

 

 

 

 

https://www.kbe-online.com/cms16/files/49_System-88-MD-ClimaTec_web.jpg
https://www.kbe-online.com/cms16/files/48_System-88-MD-REGEL-air_web.jpg


52 

 

  Shumë metoda konvencionale të ventilimit nuk janë të mjaftueshme pa ventilim aktiv, ky 
problem shpesh reflektohet në shtëpitë e fundjavës dhe pushimeve ose në shtëpi të zakonshme. 

  Ajri Regel ventilohet automatikisht pa humbur energji, kështu që siguron një klimë të 
këndshme shtëpie edhe kur dritarja është e mbyllur. Ventilimi i duhur dhe në të njëjtën kohë 
humbja minimale e nxehtësisë krijon një  gjendje të ekuilibruar.   
  Me Regel-ajrin, ofrohet  një zgjidhje e ventilimit që rregullon automatikisht shkëmbimin 
e ajrit, madje edhe pa ventilim aktiv.   
   Kjo siguron konsum të ulët të energjisë. Me regel-ajrin e ri, ofrohet një shkëmbim i 
barabartë ajri dhe në këtë mënyrë një zgjidhje perfekte për problemet e ventilimit.   

Fig.6.11.Paraqitja e profilit të dritares me prag të aluminit.[3]  
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    7.1. Kursimi i energjisë  
 
 

  Dritaret moderne nuk janë një komponent demode, por një element elegant i dizajnit, mbi 

të gjitha, sistemet e dritareve përbëjnë gjithashtu një investim në të ardhmen. Pothuajse asnjë 

komponent tjetër nuk mund të ndihmojë për të kursyer kaq lehtë shuma të mëdha të kostove të 

ngrohjes. Mesatarisht, dritaret përbëjnë rreth një të tretën e fasadës në shumicën e llojeve të 

ndërtesave. Sipas ekspertëve, këto mund të shërbejnë për të kursyer deri në 40% të faturës totale 

të energjisë. Dritaret e vjetra, ose dritaret mbi njëzet vjeç, nuk i plotësojnë kërkesat aktuale të 

izolimit termik dhe energjisë. Humbjet e nxehtësisë përmes këtyre sistemeve të dritareve mund 

të jenë shumë herë më të larta sesa përmes homologëve të tyre modernë PVC-U.   

 

 

   
   Fig.7.1. Paraqitja e dritares me izolimi termik. [10]  

  Duke marrë parasysh që çmimet e energjisë janë vazhdimisht në rritje,  izolimi termik 

optimal i një ndërtese mund të ndihmojë për të kursyer disa qindra euro të kostove të ngrohjes 

çdo vit. Por si mund të krahasohen ose maten sistemet e ndryshme të dritareve? Këtu hyn në 

përdorim e ashtuquajtura vlera U, një vlerë që ndihmon për të krahasuar vlerat e izolimit termik 

të çdo dritareje dhe derës së banimit. Formula shtrihet në të gjithë përbërësit e rëndësishëm për 

izolimin termik. Vlera përcaktohet më pas nga institutet e çertifikuara të testimit. Rregulli më i 

lehtë për t’u mbajtur mend është se sa më e vogël të jetë kjo vlerë, aq më pak nxehtësi shpëton 

në pjesën e jashtme.   
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  Megjithatë, dritaret e reja jo vetëm që shërbejnë për të kursyer kostot e ngrohjes, ato 

gjithashtu rrisin cilësinë e jetesës dhe vlerën e ndërtesës.  

 

7.2. Izolim i zërit dhe mbrojtja nga zhurma me dritare PVC-U   

                    

  Për shumë njerëz, shtëpitë e tyre janë një vend strehimi për të shijuar paqen dhe 

relaksimin dhe për të rimbushur bateritë e tyre. Në kohët e sotme të rritjes së niveleve të 

zhurmës, ky është një problem i madh. Sidomos në bisedime, përgjatë rrugëve të plota, ose afër 

aeroporteve dhe stacioneve hekurudhore, nivelet e zhurmës janë përgjithësisht veçanërisht të 

larta. Megjithatë, nëse nuk jetoni në një zonë të ashtuquajtur zvogëlimin e zhurmës, ndotja e 

vazhdueshme e zhurmës mund të shkaktojë sëmundje. Simptomat e shpeshta të zhurmës së 

vazhdueshme, jo të shëndetshme janë sëmundjet kardiovaskulare dhe nervore, si dhe 

përqendrimi i dobët.   

 

 

 
Fig.7.2. Paraqitja e dritares me  izolim akustik.[10] 
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  Për shembull, një zhurmë maksimale prej 20 dB (decibel) rekomandohet për dhomën e 

gjumit. Sidoqoftë, kjo mund të gjendet vetëm në disa shtëpi. Dritaret janë qasja ideale për të 

kundërshtuar këtë tendencë. Kur pajisen me lustrimin e duhur, profilet e dritareve mund të 

caktohen në klasë të ndryshme të transmetimit të tingullit dhe madje të kombinuara për një 

efektivitet më të madh. Veçanërisht lustrimi funksional shfaq një efikasitet të lartë dhe kthen 

paqen dhe qetësinë në shtëpi. Zhurma e përditshme është pra e ndaluar posaçërisht nga shtëpia 

juaj.  

 

Izolimi i përsosur i zërit fillon me zgjedhjen e duhur te profilit, jo vetëm zgjedhja e duhur e 

dritares, por edhe instalimi i saj jep një kontribut kryesor në rezultatin përfundimtar.   

 

   

 

     7.3.Siguria me dritaret PVC   
 

    

  Ajo që ndihmon në siguri, është parandalimi (nga vjedhja) - mbrojtja nga hyrja me 

forcë. Shumë nga këto vjedhje në tentativë mund të parandalohen përmes rastësisë, sistemeve 

të sigurisë, ose thjesht dritareve dhe dyerve të mbrojtura mirë. Dritaret, dyert e ballkonit dhe 

dyert e tarracave janë pikat e dobëta të një shtëpie. Shumica e hajdutëve gjejnë hyrjen pikërisht 

përmes këtyre hapjeve. Më shpesh, është vjedhësi ai që hyn nëpër dritare të hapura, këndore 

ose me pjerrësi dhe dyert e tarracave.   
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  Fig.7.4. Detali i roletave të jashtme Raffstore, të montuara në mur. [3]  

 

   Çfarë mund të bëjmë për ta parandaluar këtë? Gjithmonë mbyllni dritaret dhe dyert kur 

dilni nga shtëpia - dhe mos lini dritaret në pozicione të pjerrëta. Ky rregull i thjeshtë e bën mjaft 

të vështirë për hajdutët. Mundësitë e tjera të sigurisë janë format e xhamit të veçantë, pajisjeve 

rezistente ndaj vjedhjeve, bravave shtesë, madje dhe grilave të dritareve. Të gjitha këto masa 

sigurie janë të ndara në klasa të ndryshme të rezistencës. Këto klasa ndryshojnë në kohërat e 

tyre të rezistencës, llojet e hajdutëve, procedurat dhe madje edhe mjetet e ndryshme të mbartura.
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Fig.7.5.Paraqitja e mekanizmave të sigurisë RC2 [4] 

  Klasat e rezistencës sillen nga RC 1 deri në RC 6. Klasa më e lartë është klasa më e 

mirë. Në përgjithësi, klasat RC 1 dhe RC 2 janë krejtësisht të përshtatshme dhe ato mund të 

realizohen lehtësisht në të gjitha sistemet konvencionale të dritareve KBE PVC-U.   
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      7.4. Ventilimi   
 

  Falë teknologjive ultra-moderne, ndërtesat e sotme janë izoluar me një efikasitet gjithnjë 

e më të madh. Humbjet e nxehtësisë po zvogëlohen vazhdimisht. Pengesë për këto ndërtesa të 

izoluara në mënyrë të shkëlqyeshme është mungesa e furnizimit me ajër të pastër. 

 

 
Fig.7.6. Paraqitja e roletës së jashtme C. [3] 

 

   

  Në thelb, efektet e ajrit të keq mund të kundërveprohen me ventilimin e saktë. Mbi të, 

duhet të sigurohet që ky shkëmbim të bëhet disa herë në ditë në formën e ventilimit të nxituar, 

midis dritareve plotësisht të hapura dhe jo vetëm të pjerrëta. Temperatura e dhomës nuk duhet 

të bjerë nën 15 ° C, dhe ngrohja fiket për kohëzgjatjen e këtij ventilimi për arsye të kostos. 
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   Fatkeqësisht mënyra më e thjeshtë për të ventiluar shtëpinë tuaj nuk është aq e thjeshtë 

në kohët e sotme. Për shumë arsye përfshirë orarin e punës, shumë nga këto shtëpi nuk janë të 

shfrytëzuara gjatë ditës dhe kështu nuk mund të ventilohen disa herë dhe mbi të gjitha nuk janë 

të ventiluaka rregullisht. Kjo është arsyeja pse shumë ndërtesa të reja tani janë të pajisura me 

sisteme inteligjente të ventilimit. Mundësia më e thjeshtë këtu është ventilatori i dritares. 

 

 

 
Fig.7.7. Lidhja e profileve me shtylla katrore në kënd 90º.[4]  
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  8.Teknologjitë inovative për dritare PVC   

 

 

  Dritaret janë dritare. Fatkeqësisht, nuk është aq e thjeshtë. Megjithëse forma e dritareve 

nuk ka përparuar për shekuj praktikisht, zhvillimet për vetë dritaret nuk kanë qenë boshe. Vitet 

e fundit kanë pasur përparime të mëdha sidomos në izolimin termik.   

 

   8.1. Teknologjia Pro-Cover 

 

 
 

Fig.8.1. Llojet e ngjyrave të folive [3]   

 

  Duke folur vetëm për 26 ngjyra për proCoverTec nuk do t'i bënte drejtësi kësaj 

teknologjie. Këtu ngjyra jo vetëm që duket e mirë, por merr përsipër funksione 

shtesë. ProCoverTec është një material inovativ i lëngshëm sintetik që aplikohet në profilet e 

dritares. Dritaret marrin një pamje të këndshme që ofron praktikisht ndotje minimale, ato janë 

shumë të lehta për tu pastruar, që kanë nevojë vetëm për një sfungjer dhe ujë 

konvencional. Megjithatë, kjo teknologji sipërfaqësore mund të bëjë shumë më tepër. Dritaret 

nxehen pak më shpejt. Prandaj profilet ruajnë formën e tyre për më gjatë dhe prishen shumë 

pak edhe nën nxehtësitë më të madhe. Përpunimi përfundimtar gjithashtu tregon veti të 

jashtëzakonshme në lidhje me UV, kështu që ngjyrat e zbehura tani janë një gjë e së kaluarës.  
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  26 ngjyrat  proCoverTec janë në dispozicion të përfunduara nga njëra anë (proCoverTec 

nga ana e jashtme, e bardhë nga brenda) ose si një mbulesë e plotë e aplikuar në të gjitha 

sipërfaqet e dukshme. Një avantazh shtesë në krahasim me petëzimin: është aty ku normalisht 

seksioni i zbritjes është prerë nga dritarja.    

 

8.2. Teknologjia Pro-Strato   

 

 

 
 

Fig.8.2. Përforcimi i profileve me material pro Strato Tec (tekstil me fije qelqi) [4]  

 

  Profilet e dritareve me materialin proStratoTec të përforcuar me tekstil me fije qelqi 

karakterizohen nga një shkallë veçanërisht e lartë e stabilitetit dhe ngurtësisë 

dimensionale. ProStratoTec është ekstruduar, i ngjashëm me PVC, por nëse kërkohet gjithashtu 

njëkohësisht me PVC. Megjithatë, materiali mund të riciklohet pa ndonjë problem, të ndahet në 

mënyrë të përsosur duke përdorur ndarës të ngjyrave dhe më vonë të kthehet përsëri në procesin 

e prodhimit si material i ricikluar.   

  Falë nivelit të lartë të produkteve proStratoTec të rezistencës në përdredhje dhe 

rrotullimit, çeliku zakonisht mund të shpërndahet, ose produktet përdoren si zëvendësime të 

vetë çelikut. Avantazhi - proStratoTec izolon shumë më efektivisht se çeliku dhe përmirëson 

në mënyrë drastike koeficientin e transferimit të nxehtësisë së një dritareje.   

Nuk ka gjithashtu kufizime ose ndryshime të tjera në procesin e prodhimit. Produktet 

proStratoTec mund të përpunohen në çdo linjë prodhimi pa ndonjë konvertim special.   
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    8.3. Teknologjia Pro-Energji   
 

    
   Fig.8.3. Mbushja e profileve me shkumë -Pro energy Tec [4]  

 

  ProEnergyTec fillon të veprojë aty ku ndalet dritarja standarde. Kjo teknologji përdoret 

për të prodhuar profile të parafabrikuara. Si rregull sistemet e dritareve përbëhen nga disa 

dhoma boshe. Thjeshtë sepse ajri izolon më mirë sesa PVC-U. Në formën e proEnergyTec, 

KBE ka zhvilluar një shkumë që mund të futet lehtësisht në profilin PVC-U, duke rritur 

jashtëzakonisht izolimin termik në të njëjtën kohë  proEnergyTec mund të përmirësojë profilet 

KBE në një sistem të certifikuar shtëpie pasive. Gjëja më e mirë është që profilet proEnergyTec 

mund të prodhohen po aq lehtë sa homologët e tyre dhe kështu të mos përfshihet   punë shtesë.  

 
Fig.8.4.Vendosja e pikoreve nga alumini dhe mermeri [3]  
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   8.4.Qëndrueshmëria përmes dritareve moderne PVC-U 

 

Qëndrueshmëria e proStratoTec është një fjalë kyçe që është rritur gjithnjë e më shumë 

në vitet e fundit. Por çfarë do të thotë qëndrueshmëri dhe çfarë ka të bëjë kjo konkretisht në 

lidhje me dritaret PVC-U? Qëndrueshmëria në përgjithësi kuptohet se është veprimtari 

përgjegjëse në lidhje me stabilitetin, përfshirë aftësitë rigjeneruese të mjedisit. Aspekti më i 

rëndësishëm ishte dhe akoma është edhe sot, për të ndërprerë helmimin e mjedisit dhe njerëzve 

me substanca toksike. KBE është një nga kompanitë e para që prodhon me stabilizuesit e vet 

pa plumb dhe kadmium. Edhe sot, mbi 26 milion njerëz janë të ekspozuar ndaj këtij helmi 

global, si rezultat duke humbur nëntë milion jetë në vit. KBE ishte ndër të parat që pranoi se 

nuk mund të ketë alternativë tjetër përveçse të largohemi nga plumbi dhe kadmiumi.   

 

  

  

  Trajtimi i ndërgjegjshëm i burimeve të PVC-U për kursimin e energjisë, përfshin të 

sigurohemi që profilet KBE përforcohen vetëm aty ku është e nevojshme, një procedurë e 

njohur nga industria e automobileve. Në të kundërt,  kjo do të thotë që profili nuk gëlltit sasi të 

pamenduara të materialit, por janë të përforcuar posaçërisht në vendet ku forcat veprojnë më 

shumë. Dhe natyrisht, profilet e dritareve bëhen për kursimin e energjisë dhe 

qëndrueshmërinë. Në fund të fundit, asnjë komponent tjetër nuk mund të ndihmojë për të 

kursyer kostot aq shpejtë dhe me lehtësi se sa dritaret e larta të izolimit termik.   
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   9.Riciklimi i plotë i PVC-së së dritareve  

 
 

  Tri materialet themelore përdoren për kornizat e dritareve: druri, alumini dhe PVC. Edhe 

nëse produktet e gjeneratës së parë nuk ishin absolutisht të përsosura, dritaret PVC kanë arritur 

një përqindje të konsiderueshme në treg për shkak të avantazheve të tyre: ato janë afatgjata, 

kanë kërkesa të ulëta për mirëmbajtje dhe përdorin vetëm sasi të vogla të materialit.   

 

    

   Fig.9.1. Copëza të PVC-së të grumbulluara për riciklim.[10] 

  Qëndrueshmëria dhe mirëmbajtja e ulët është e lidhur me faktin se PVC nuk kalbet. Në 

të njëjtën kohë, edhe produktet e qëndrueshme për ndërtime do të bien në shpërdorim në njëfarë 

kohe, kështu që do të ngrihet pyetja e menaxhimit të mbeturinave të dritareve të vjetra. Hedhja 

e deponisë kërkon hapësirë dhe nuk është e dëshirueshme. Djegia e kornizave gjithashtu nuk 

janë të dëshirueshme. Menaxhimi i mbeturinave të dritareve të vjetra plastike aktualisht nuk 

është sistemuar. Disa vende depozitimi i pranojnë mbeturinat pa probleme dhe për shkak të 

qëndrueshmërisë së materialit, numri i dritareve të vjetra aktualisht është ende i ulët. 

 Meqenëse dritaret janë pjesë ndërtimi mjaft të mëdha, një sistem i koleksionimit te ndarjes 

është i vlefshëm. Në lidhje me përqindjen e PVC në kornizat e dritareve, riciklimi për të mbajtur 

material plastik në zinxhirin e materialit është me kosto efektive.  
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Sistemi i ndarjes  

 

Komponenti Shuma, pjesët 

S-PVC 100 

Modifikuesi i ndikimit (rrëshirë akrilike) 7 

Ndihmues  në përpunim 1.5 

Stabilizuesi (komponimi Pb) 4 

Stabilizuesi (përbërësi Ba / Ca)  0.3 

Lubrifikant  1.5 

Shtesat 6 

Pigmenti 4 

 

Tabela  9. Formulimi tipik i PVC për dritaret [5]  

        

  Dritaret e plota janë të përbëra si më poshtë: 38% PVC, 34% xham , 24% metal, 4% 

material tjetër. Një dritare përmban mesatarisht përafërsisht 18kg PVC. Pjesa plastike e 

kornizës së dritares është një përzierje e aditivëve plastikë të ndryshëm. Një formulim tipik 

raportohet në tabelën 9. 

  Për një kohë të gjatë ka qenë praktikë e zakonshme të bluhen segmentet e profileve që 

mbeten pas prerjes së profileve në madhësi. Riciklimi zakonisht përdoret në prodhimin e 

profileve të reja.                             

  Në përpjekje për të rinovuar dritaret e vjetra: heqja e panelit, heqja e pjesëve metalike , 

kornizat plastike të prera dhe përforcimet e hequra nga pjesët e profilit... si rrjedhojë rezultojë 

se nevojitet intensitet i madh i punës, me kosto të shtrenjtë. Derisa në përfundimin është arritur 

se vetëm një çmontim automatik i dritareve të plota mund të bëhet ekonomik.  
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      Fig.9.2.. Sistemi automatik i ndarjes.[5]  

 

 Duke marrë parasysh ripërpunimin e dritareve të shumta prej druri të mbuluar me plastikë, 

ndarja e drurit është një hap përpunimi, gjithashtu edhe ndarja e ngjyrave. Shumica e dritareve 

plastike janë të bardha të pigmentuara. Pasi të rigjenerojmë PVC në pjese të pastra, ndahen 

pjesët e bardha nga pjesët jo të bardha. Sistemi i çmontimit automatik paraqitet në figurën 9.1.  

  Përzierja  e PVC-se, metalit, qelqit, gomës dhe drurit kalon nëpër një ndarës 

magnetik, ku pjesët metalike që përmbajnë hekurin ndahen nga pjesët tjera.   

 

  
    Fig.9.3 Ndarësi magnetik i pjesëve metalike.[10]  
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  Përzierja pa hekur shkon më pas në një sitë rrotulluese, ku materiali ndahet sipas 

madhësisë së grimcave në 4 fraksione, si më poshtë: 

• madhësia e grimcave prej <4 mm: kryesisht e përbërë nga grimca të imta qelqi (sasia është 

afërsisht 2.5%) aktualisht nuk mund të përdoret ekonomikisht 

• madhësia e grimcave prej 4-15 mm është ruajtur menjëherë në silos dhe do t'i nënshtrohet 

përpunimit pasues 

• madhësia e grimcave prej 15-45 mm i përcillet ndarësit te jo-metaleve 

• grimcat mbi 45 mm kthehen në makinen për tu shtypur përsëri.  

 

 
     Fig.9.4. Ndarja ne grimcave në bazë të madhësisë [5]  

 

Pasi metalet të ndahen, mbetet një përzierje prej PVC, qelqi, gome, dhe ndoshta copëza 

druri. Ndarësi i gomës heq pjesën më të madhe të gomës. Grimcat e përzierjes bien në një 

cilindër rrotullues i cili është i mbuluar me gomë. Grimcat e bëra nga lëvizja e ndaluar prej 

gome për shkak të fërkimit bien vertikalisht. Grimcat e bëra nga PVC, qelqi ose druri bien 

poshtë. 

Pasi të jetë hequr goma, përzierja përcillet përsëri në copëza për t’u grimcuar përsëri në 

mënyrë që të merren madhësitë e grimcave prej 4-15 mm.  

Përzierja që rezulton me madhësi grimcash prej 4-15 mm dhe e përbërë nga PVC, qelqi, 

mbetje prej llaçi, apo copëza prej druri, ndahen në një ndarës tjetër .  Në këtë ndarës sitë, bëhet 

një ndarje në dy rangje të madhësisë së grimcave 4-8 mm dhe 8-15 mm.  
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Ndarja e drurit bëhet në tavolina vibruese me sipërfaqe të pjerrëta. Ajri fryhet përmes 

vrimave në tabela. Grimcat e lehta të drurit lëvizin poshtë në rrjedhën e ajrit ndërsa grimcat e 

rënda, PVC dhe qelqi, ngrihen lartë. Pjesa e drurit përcillet në enë.   

 

 
      Fig.9.5. Klasifikimi.[5]  

 

  Ndarja e grimcave të qelqit bëhet në tavolina vibruese. 

Grimcat e lehta (PVC) lëvizin poshtë në rrjedhën e ajrit ndërsa grimcat e rënda (këtë herë: 

qelqi) janë bartur lartë. Pjesa e qelqit transferohet  në enë.   

  Pjesa PVC pa dru edhe qelqi, është mbledhur së bashku nga të katër linjat e përpunimit 

(të dy madhësive të grimcave që shkojnë 4-8 mm dhe 8-15 mm dhe përsëri janë të përziera).  

Grimcat e metaleve të cilat rastësisht nuk janë renditur ende,  janë ndarë nga një spirale 

elektrike për zbulimin e metaleve. Cilado pjesë e PVC-së në të cilën gjendet një grimcë 

metalike, gjithashtu është mbledhur. Materiali i mbledhur në atë mënyrë futet herë pas here në 

procesin e ndarjes. Vetëm PVC e cila është absolutisht pa metale i nënshtrohet procesit të 

mëtutjeshëm.            

  Grimcat PVC grimcohen me anë të një mulliri prerjeje deri në madhësi të grimcave prej   

2-8 mm. Në mullirin e prerjes materiali është larë me ujë për herë të parë.  

  Një proces tharje me ajër të ndezur kryhet në dy hapa. Me anë të sitës, kokrrizat PVC 

ndahen më pas në 4 fraksione me madhësi të grimcave prej <2 mm, 2-4 mm, 4-6 mm dhe 6-8 

mm. Sasi të vogla kokrrizash mbi 8 mm i nënshtrohen përsëri procesit të bluarjes.   
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   Fig.9.6.. Ndarja e grimcave në 4 fraksione. [5] 

Për secilin fraksion kryhet një ndarje përfundimtare e gomës. Në tavolinat vibruese, 

renditen grimcat e imëta prej gome.   

 

  Secila pjesë më pas i nënshtrohet një procesi të ndarjes sipas ngjyrës ku kokrrat e bardha 

PVC ndahen nga kokrrat jo të bardha. Një rreze drite prek çdo kokërr të vetme. Drita e reflektuar 

bën që çdo kokërr të njihet si e bardhë ose jo e bardhë. Kokrrat jo të bardha që kalojnë detektorin 

devijohen nga pulset e ajrit derisa bien, ndërsa kokrrat e bardha thjesht bien poshtë. 

  Grimcat e thata PVC ruhen në pesë silosa të mëdhenjë në natyrë. Katër prej tyre 

përmbajnë PVC të bardhë të renditura sipas madhësisë së grimcave. Tjetra përmban PVC jo të 

bardhë.  

  Grimcat PVC janë të përshtatshme për prodhimin e profileve të reja. Është e dobishme të 

kemi kokrra me të njëjtën madhësi, prandaj, prodhojmë katër rangje të madhësisë së grimcave 

siç janë kokrrizat e bardha. Sa i përket kokrrizave jo të bardha, ndarja sipas madhësisë së 

grimcave nuk vlen sepse sasia e përgjithshme e PVC-së jo të bardhë është e vogël.  

  Përqindja maksimale e materialit të ricikluar është 80%.   

  Dritaret e hequra me korniza plastike nuk duhet të çohen në vendet e asgjësimit dhe nuk 

duhet të digjen. Ato duhet të kalojnë në përpunim e sipër dhe PVC e rikuperuar në formë të 

kokrrizave duhet të përdoret për prodhimin e të njëjtit produkt.  
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    10. Analiza dhe rezultate 

 

 

10.1.Raporti i rezultateve të llogaritjes së izotermës  

  

 
Fig.10.1.Lakorja izotermale [11] 

 

Materialet e përdorura për llogaritjen: 

Emërtimi Materiali Përçueshmëria termike (WmK) 

PVC PVC e forte 0.17 

Hekuri Çeliku strukturor 50 

Material vulosës EPDM 0.25 

Xham 1 Xham 1 

Xham 2 Xham 1 

Xham 3 Xham 1 

Mur Beton  0.13 0.13 

Izolimi jashtë Llaç anhidriti 0.7 
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Izolimi Brenda Llaç me shtrat të hollë 1 

 

Kushtet kufitare: 

Temperatura e supozuar e jashtme: -5 ° C 

Temperatura e brendshme e supozuar: 20 ° C 

Lagështia relative e jashtme: 80% 

Lagështia relative brenda: 50% 

 

Izotermat e treguara: 

-5 ° C deri në 20 ° C në hapa 1 ° C 

10 ° - izotermë blu; 13 ° - izotermë e kuqe 

 

Temperatura minimale e llogaritur e sipërfaqes: Pi = 15,44 ° C 

Temperatura në tranzicion midis elementit dhe strukturës: 16.49 ° C 

Faktori i temperaturës fRsi: 0.86   

 
Fig.10.1.Lakorja izotermale blu dhe e kuqe [3] 
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10.2.Rezultatet e llogaritjes së vlerës U 
 

 

 

Sistemi: KBE 88 

Me 3 diktunga (goma izoluese) 

Dritare drejtkëndëshe, një copë 

Gjerësia: 1230 mm, lartësia: 1480 mm 

Ngjyra: profil i bardhë 

Fusha: Me hapje këndore me kthesë DIN djathtas 

 

Xhami: xham 44 mm, 4/16/4/16/4 Ar Ug 0,7 Psi 0,030 (Ug = 

0,7, Rw = 34) 

 

Profili i kornizës: profili i kornizës 88171 

Profili i krahut: 88271 krahu 

 

 

Vlera Uw sipas DIN EN 10077-1: 0.86 W/m²K 

  

Zona e profilit Af: 

Profili i vlerës U-Uf: 

Sipërfaqja e xhamit: 

Xham me vlerë Ug sipas DIN 673: 

Gjatësia e  xhamit Lg: 

Llajsnet e xhami me vlerë PSI Psig: 

Gjatësia e lidhjes në mur Le: 

 

 

 

 

 

0.59  m² 

0.98 W/m²K 

1.23 m² 

0.70 W/m²K 

4.46 m 

0.030 W/mK 

5.42m 
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10.3.Rezultatet e para-dimensionimit statik 
 

 

 

 

Sistemi: KBE 88 

Me 3 diktunga (goma izoluese) 

Dritare drejtkëndëshe, një copë 

Gjerësia: 1230 mm, lartësia: 1480 mm 

Ngjyra: profil i bardhë 

Fusha: 1 hapje  DIN djathtas dhe ne krah 

 

Xhami: xham 44 mm, 4/16/4/16/4 Ar Ug 0,7 Psi 0,030 (Ug = 

0,7, Rw = 34) 

 

Profili i kornizës: profili i kornizës 88171 

Profili i krahut: 88271 krahu 

 

 

 

Procedura e zgjedhur:           Procedurë e thjeshtuar (deri në 25 m) sipas DIN EN 1993-1-4 / 

NA 

Presioni i referencës:                  0.39 kN / m² 

Ngarkesa horizontale:                 0.00 kN / m 

Deformimi i lejueshëm i shufrës:      L / 200, maks. 15 mm 

Deformimi i lejueshëm i diskut:       - 

Zona e erës:                          2 

Profili i terrenit:                      në brendësi (profil i përzier i kategorisë së terrenit II + III) 

Lartësia e ndërtesës:                  h <= 10 m 

Distanca e skajit:                         - 

Lartësia e instalimit:                      - 

Pozicioni i ndërtesës mbi nivelin e detit:  - 

Materiali bazë:                           S 235 JR 
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* * Përcaktimi i vlerave të rezistencës Ww dhe Wg pasqyrojnë ngarkesën minimale që një 

armaturë duhet të përballojë në pikën në shqyrtim. 

ULS (gjendja kufitare e kapacitetit mbajtës) tregon se sa është përdorur në përqindje përforcimi 

më i dobët në këtë pikë për shkak të rezistencës së nevojshme të përcaktuar. 

Përdorimi nuk duhet të kalojë 100%, pasi kjo do të arrijë kufirin elastik dhe mund të pritet 

deformim i përhershëm i armaturës. 
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Sistemi PVC KBE  88- MD                                        Karakteristikat e sistemit  

Të dhëna teknike - vlerat e provës të dritares   

Koeficienti i transferimit të nxehtësisë                             deri në  U = 0,93 W/(m2K)                       

Rezistenca ndaj ngarkesës së erës                       deri në klasën C5 I 85    
 
Rezistenca ndaj ujit - e pambrojtur (A)                            deri në 9A           
Përshkueshmëria e ajrit                                                   deri në 9A   

Izolimi i zërit                                     deri në klasën 4 

Rezistenca ndaj thyerjes                                              deri në RC 2 (WK 2)   
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Rezultatet e testimit te PVC-profileve  për izolim akustik 

 

 

 
Matja e zvoglimit të zërit në ajër sipas DIN EN 20140-3 të përbërësve në profilin e 
testuar dhe vlerësimi i rezultateve të matjes sipas DIN EN ISO 717-1 

 

 

Lloji 

 

Madhësia e testuar 

 

 

Përcaktimi i   

produktit  

 

 

Pjesë tjera 

 

Rezultati                           

 

Elemente me një dritare të bëra nga profile të zbrazëta PVC të përforcuar me xhama 

izolues të dyfishtë ose të trefishtë;   

 

   

1,23 m x 1,48 m 

 
 
 
hapje një krahëshe, mekanizmat mbyllës: 2 lartë, 2 në pjesën e poshtme, 2 në 
anën e dorezës dhe 2 në anën e bagllamëve 

 

 

 

2 folie kullimi poshtë (afërsisht 5 mm x 25 mm); Ventilimi i zbritjes së xhamit në pjesën 

e sipërme dhe të poshtme me nga 2 folie secila;    

 

 

 

 

 

 

..... amortizuesi i vlerësuar i zërit-MaJ3 Rw (C; C1r) mund të gjendet në fletën 

bashkangjitur të të dhënave në varësi të modelit të elementeve të dritares.    
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Lënda: Izolimi i tingullit ajror i një elementi të dritares 

me një brez të bërë nga profile të përforcuara PVC 

 

Lloji:  
Gjendja: 
Ndërtimi: 

   Vula qendrore KBE System_88mm 
   operacionale 

VSG 66,2 - argon 12 mm - xham 6 mm – 
argon  12 mm - VSG 44,1 

 

 
 
Sipërfaqja e ndarjes = 1,88 m² 
 Vëllimi= 64 m³       Lakorja e referimit e zhvendosur 
 Temperatura e ajrit: 22°C       Lakorja e matjes 
 Lagështia: 47%                                  70 

R'w,max 59 dB (bazuar në zonën e referencës) 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

63 125 250 500 1000 2000 4000

 

Vlerësimi sipas ISO 717-1:  
Rw (C; Ctr) =   45 (-1; -3) dB C50-3150 = -1 dB 

Ctr, 50-3150 = -4 dB 
C50-5000 = 0 dB 

Ctr, 50-5000 = -4 dB 
C100-5000 = 0 dB 

Ctr, 100-5000 = -3 dB 

frekuenca në Hz 

Iz
ol

im
i i

 z
ër

it 
R

 i 
m

at
ur

 n
e 

dB
 

Frequenz 
f 

Hz 

R 
Terz 
dB 

50 30,0 
63 28,5 
80 29,0 
100  31,2  
125 33,9 
160 37,3 
200  38,7  
250 42,4 
315 42,9 
400  42,4  
500 45,2 
630 45,3 
800  43,3  

1000 40,0 
1250 41,4 
1600  45,5  
2000 48,1 
2500 48,7 
3150  49,8  
4000 51,9 

55,9 5000 
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KBE 88 mm MD 

LËNDA: IZOLIMI I TINGULLIT AJROR I NJË 
ELEMENTI TË DRITARES ME NJË BREZ TË BËRË 
NGA PROFILE TË PËRFORCUARA PVC 

Lloji: 
Gjendja: 
Ndërtimi: 

Vula qendrore KBE System_88mm 

 operacionale 
xham 8mm - argon 12 mm - xham 4 mm - 
argon 12 mm - VSG 44,1 

Indeksi i zvogëlimit të zërit të lustrimit (sipas kërkuesit):42dB 

 

 
 
 
 
 
Sipërfaqja e ndarjes = 1,88 m² 
 Vëllimi = 64 m³       Lakorja e referimit e zhvendosur 
 Temperatura e ajrit: 22°C   Lakorja e matjes 

 Lagështia: 47% 70 

R'w,max       59 dB bazuar në zonën e referencës) 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

63 125 250 500 1000 2000 4000 

 

Vlerësimi sipas ISO 717-1:  
Rw (C; Ctr) =   44 (-2; -4) dB C50-3150 = -2 dB 

Ctr, 50-3150 = -6 dB 
C50-5000 = -1 dB 

Ctr, 50-5000 = -6 dB 
C100-5000 = -1 dB 

Ctr, 100-5000 = -4 dB 

frekuenca në Hz 

 

Iz
ol

im
i i

 z
ër

it 
R

 i 
m

at
ur

 n
e 

dB
 

 

Frequenz 
f 

Hz 

R 
Terz 
dB 

50 26,6 
63 25,5 
80 25,9 
100  28,6  
125 27,6 
160 35,2 
200  35,6  
250 39,8 
315 39,6 
400  41,3  
500 44,2 
630 44,5 
800  43,0  

1000 39,9 
1250 40,4 
1600  42,7  
2000 46,2 
2500 47,5 
3150  49,6  
4000 52,4 

55,6 5000 
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KBE 88 mm MD 

IZOLIMI I TINGULLIT AJROR I NJË ELEMENTI TË 

DRITARES ME NJË BREZ TË BËRË NGA PROFILE TË 

PËRFORCUARA PVC 

 

Lloji: 
Gjendja: Ndërtimi:

Vula qendrore KBE System_88mm 

 operacionale 

10 mm xham - 12 mm argon  - 4 mm xham - 12 mm  -
argon  

   Indeksi i zvogëlimit të tingullit të xhamit   
(sipas kërkuesit): 45dB

 
 
 
 
 
 
Sipërfaqja e ndarjes = 1,88 m²  

 Vëllimi = 64 m³   Lakorja e referimit e zhvendosur 

 Temperatura e ajrit: 22°C    Lakorja e matjes 

 Lagështia: 47% 70 

R'w,max  59 dB (bazuar në zonën e referencës) 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

63 125 250 500 1000 2000 4000 

 

Vlerësimi sipas ISO 717-1:  
Rw (C; Ctr) =   45 (-2; -4) dB C50-3150 = -2 dB 

Ctr, 50-3150 = -5 dB 
C50-5000 = -1 dB 

Ctr, 50-5000 = -5 dB 
C100-5000 = -1 dB 

Ctr, 100-5000 = -4 dB 

Frequenz f in Hz 

Iz
ol

im
i i

 z
ër

it 
R

 i 
m

at
ur

 n
e 

dB
 

 

Frequenz 
f 

Hz 

R 
Terz 
dB 

50 27,6 
63 25,7 
80 27,9 
100  29,0  
125 34,0 
160 37,5 
200  37,0  
250 41,0 
315 41,1 
400  42,1  
500 45,1 
630 44,7 
800  42,9  

1000 39,5 
1250 40,7 
1600  44,5  
2000 47,8 
2500 48,4 
3150  49,2  
4000 51,6 

56,0 5000 
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Lënda: Izolimi i tingullit ajror i një elementi të 
dritares me një brez të bërë nga profile PVC të 
përforcuara 

 

Lloji: 
Gjendja:      
Ndërtimi:

Vula qendrore KBE System_88mm 
operacionale 
13.1 - 12 mm SZR - 6 mm  - 12 mm SZR -  

Indeksi i zvogëlimit të tingullit të xhamit    
 (sipas kërkuesit): 50dB

 

 
 
 
 
Sipërfaqja e ndarjes = 1,88 m² 

Vëllimi = 64 m³   Lakorja e referimit e zhvendosur 

Temperatura: 22°C   Lakorja e matjes 

Lagështia: 47%     70 

R'w,max59 dB (bazuar në zonën e referencës)    

60 

50 

40 

30 

20 

10 

 

63 125 250 500 1000 2000 4000

 

Bewertung nach ISO 717-1:  
Rw (C; Ctr) =   45 (-1; -3) dB C50-3150 = -1 dB 

Ctr, 50-3150 = -4 dB 
C50-5000 = -1 dB 

Ctr, 50-5000 = -4 dB 
C100-5000 = 0 dB 

Ctr, 100-5000 = -3 dB 

Frequenz f in Hz 

Iz
ol

im
i i

 z
ër

it 
R

 i 
m

at
ur

 n
e 

dB
 

 

Frequenz 
f 

Hz 

R 
Terz 
dB 

50 30,6 
63 28,8 
80 28,7 
100  30,3  
125 33,7 
160 38,6 
200  38,6  
250 41,3 
315 42,3 
400  42,5  
500 45,4 
630 45,3 
800  43,4  

1000 40,0 
1250 41,1 
1600  45,1  
2000 47,9 
2500 48,7 
3150  49,8  
4000 51,8 

56,1 5000 
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8 mm Float - 12 mm SZR(argoni) - 4 mm Float - 12 mm 
SZR - 4 mm Float 

Schalldämm-Maß Verglasung (gemäß Antragsteller): 37dB     
 
 

Rw (C; Ctr) =   40 (-2; -5) dB C50-3150 = -2 dB 
Ctr, 50-3150 = -6 dB 

C50-5000 = -1 dB 
Ctr, 50-5000 = -6 dB 

C100-5000 = -1 dB 
Ctr, 100-5000 = -5 dB 

 
 
 
4 mm Float - 14 mm SZR - 4 mm Float - 14 mm SZR - 4 
mm Float 

Schalldämm-Maß Verglasung (gemäß Antragsteller): 32dB 

  
 
 

Rw (C; Ctr) =   36 (-3; -7) dB C50-3150 = -3 dB 
Ctr, 50-3150 = -7 dB 

C50-5000 = -2 dB 
Ctr, 50-5000 = -7 dB 

C100-5000 = -2 dB 
Ctr, 100-5000 = -7 dB 

 
 
 
8 mm Float - 12 mm SZR - 6 mm Float - 12 mm SZR - 6 
mm Float 

Schalldämm-Maß Verglasung (gemäß Antragsteller): 38dB     
 
 

Rw (C; Ctr) =   40 (-1; -3) dB C50-3150 = -1 dB 
Ctr, 50-3150 = -4 dB 

C50-5000 = 0 dB 
Ctr, 50-5000 = -4 dB 

C100-5000 = 0 dB 
Ctr, 100-5000 = -3 dB 

 
 
 

4 mm Float - 12 mm SZR - 4 mm Float - 12 mm SZR - 4 
mm Float Schalldämm-Maß Verglasung (gemäß Antragsteller): 35dB     
 
 

Rw (C; Ctr) =   36 (-2; -6) dB C50-3150 = -2 dB 
Ctr, 50-3150 = -6 dB 

C50-5000 = -1 dB 
Ctr, 50-5000 = -6 dB 

C100-5000 = -1 dB 
Ctr, 100-5000 = -6 dB 

 
 

VSG 86.2 - 24 mm SZR - VSG 46.2 

Schalldämm-Maß Verglasung (gemäß Antragsteller): 52dB      
 
 

Rw (C; Ctr) =   45 (-1; -3) dB C50-3150 = -2 dB 
Ctr, 50-3150 = -5 dB 

C50-5000 = -1 dB 
Ctr, 50-5000 = -5 dB 

C100-5000 = -1 dB 
Ctr, 100-5000 = -3 dB 



 

83 

 

 
 
 

VSG( xhami sigurisë me folie ne mes) 66.2 - 20 mm SZR - 
VSG 44.2 

Schalldämm-Maß Verglasung (gemäß Antragsteller): 48dB      
 
 

Rw (C; Ctr) =   45 (-2; -4) dB C50-3150 = -2 dB 
Ctr, 50-3150 = -5 dB 

C50-5000 = -1 dB 
Ctr, 50-5000 = -5 dB 

C100-5000 = -1 dB 
Ctr, 100-5000 = -4 dB 
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         Përfundimi 

 
 

  Ky hulumtim  ka synuar që të shoh se: cilat janë masat që duhet të merren për zvogëlimin e kostos së 

energjisë, sa janë izoluese dritaret nga PVC, si dhe deri ne sa dB mund të zvogëlohet zhurma nëse përdoren 

dritaret PVC? 

  Për t’u gjetur përgjigjet e pyetjeve të lartcekura, është punuar në hollësi analiza dhe modelimi i PVC-

profilit të dritareve, veçanërisht sa i përket izolimit termik, izolimit akustik, sigurisë dhe stabilitetit. Me qëllim 

të njohjes sa më të mirë të PVC-profilit të dritares, për grumbullimin e të dhënave janë marr informata nga 

inxhinierët e sektorit te PVC-se në fabrikën BINNI. Gjithashtu si pjesë e metodologjisë, me rastin e shqyrtimit 

të PVC-profilit dhe dritares në përgjithësi  janë shfrytëzuar programe te ndryshme kompjuterike sic jane: 

Profine – Planung und Ausschreibung 2.2 – KBE, Profine – Sliding Doors (INT), KBE-zertifikate, AutoCAD, 

etj.  

  Në kuadër të temës, pas hyrjes në kapitullin 1, në kapitujt 2 dhe 3 janë dhënë bazat teorike të lëndëve 

CAE dhe “Modelimi i konstruksioneve makinerike’’.  

  Në kapitullin 4 janë prezantuar karakteristikat e materialit Poli-Vinyl-Cloridit (PVC), përdorimi,  

përparësitë, prodhimi, etj. me të cilin janë punuar profilet e dritareve të paraqitura në hulumtim.  

  Në kapitujt tjerë janë paraqitur profilet KBE të detajuara, sistemi 88-MD në veçanti, kursimi i energjisë 

me dritaret PVC, izolimi nga zhurma, siguria, ventilimi, teknologjitë me të cilat përbëhet profili, riciklimi, 

stabilizuesit e PVC-se, vlerësimi i vetive, etj.   

  Në kapitullin 10 janë paraqitur analiza dhe rezultate të punuara nga software të licencuara nga prodhuesi 

gjerman Planung und Ausschreibung 2.2 – KBE dhe Profine – Sliding Doors (INT ).  

   Të gjeturat nga ky hulumtim rekomandojnë që gjatë projektimit të profilit PVC të dritares duhet pasur 

parasyshë veti të tilla  si: cilësia  më e lartë, vlera e qëndrueshme, izolimi  termik, siguria më e mirë e 

mundshme, rezistenca e lartë dhe rezistenca  ndaj motit, stabilitetin, si dhe mbrojtjen nga zhurma. Dritaret e 

vjetra, të aluminit, të drurit ose dritaret mbi njëzet vjeç, nuk i plotësojnë kërkesat aktuale të izolimit termik 

dhe energjisë. Humbjet e nxehtësisë përmes këtyre sistemeve të dritareve mund të jenë shumë herë më të 

larta sesa përmes sistemit te dritareve PVC. Në fakt, 78% e energjisë që përdoret në familjet tona hargjohet 

për ngrohje. Duke pasur parasysh që potenciali më i madh i energjisë qëndron në kursimin e saj, është më se 

e arsyeshme që të investohet në komponentë që ndihmojnë për të kursyer kosto të mëdha, siç janë dritaret 

nga PVC. 
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  Në anën tjetër, izolimi akustik luan rol të rëndësishëm ne ambientet siç janë shtëpitë, zyret, shkollat, 

qerdhet, etj. duke ruajtur qetësinë. Dritaret janë komponent i rëndësishëm që ndihmojnë izolimin akustik. Në 

shumicën e objekteve  me dritare nga druri dhe alumini, nuk plotësohet rekomandimi për izolim akustik prej 

20 dB, siç ndodh me dritaret nga PVC dhe zgjedhja e duhur e profilit. 

  Duke marrë parasyshë të gjitha këto, rëndësia e këtij hulumtimi qëndron në atë se ky hulumtim ofron 

një pasqyrë të qartë mbi avantazhet e dritareve të PVC-së ndaj atyre nga druri dhe alumini; siç janë: mbyllen 

mirë dhe kështu kursejnë energji për ngrohje dhe ftohje, bëjnë izolimin nga zhurmat, më tej dritaret e PVC-

së mirëmbahen në mënyrë të thjeshtë vetëm duke përdorur një leckë të butë dhe agjentëve të butë- pra nuk 

ka gërryerje,  ngjyra që qërohen, copëza që futen nën thonjë. Pastaj dritaret-PVC nuk kanë nevojë për lyerje, 

pra as për gërryerje, mbushje e as të pastrohet xhami nga ngjyra. Gjithashtu ka mundësi zgjedhjeje të 

ndryshme sa i përket dizajnit; dritaret e PVC-së prodhohen në një larmi të ngjyrave, dizajneve si dhe të 

strukturave si ajo e drurit, që nga përpunimi kualitativ munden lehtësisht t'i hutojnë edhe njohësit më të mirë  

edhe në pamje, por edhe në të prekur. Te dritaret kualitative të PVC-së, ngjyrat janë shumë të qëndrueshme 

dhe më rezistente ndaj të gjitha efekteve atmosferike dhe rrezatimit UV.  
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