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1 Temperatura e jashtme  tjp -20 ºC 

2 Korigjimi i temperaturës së jashtme projektuese Δtjp 2 ºC 

3 Temperatura e jashtme projektuese Tjp -18 ºC 

4 Temperatura e banjove t 24 ºC 

5 Temperatura e hapësirave për ngrohje t 20 ºC 

6 Temperatura e WC T 15 ºC 

7 Temperatura e bodrumit-tokës tB 3 ºC 

8 Temperatura e nënkulmit tnk   -18 ºC 

9 Temperatura e koridorit Tk 10 ºC 

10 Derë e jashtme DJ 3.5 W/m²K 

11 Derë e jashtme-metalike DJM 5.8 W/m²K 

12 Derë e brendëshme DB 2 W/m²K 

13 Derë ballkoni Db 3.5 W/m²K 

14 Xham i jashtëm i lokaleve XHJ 3.5 W/m²K 

15 Mur i jashtëm MJ 1 W/m²K 

16 Mur i brendshëm     MB 2 W/m²K 

17 Tavani i kulmit TV 1.4 W/m²K 

18 Dritare e jashtme DRJ 2.9 W/m²K 

19 Dysheme DY   
20 Gjerësia A  M 

21 Gjatësia B  M 

22 Vëllimi V  m³ 

23 Sasia e nxehtësisë Q  W 

24 Sasia specifike e nxehtësisë q  W/m³ 

25 Shtesat Z  % 

26 Koeficienti i tejkalimit të nxehtësisë k  W/m²K 

27 Trashësia δ  M 

28 Koeficienti i përcjellshmërisë termike λ  W/mK 

29 Densiteti ρ  kg/m³ 

30 Nxehtësia specifike c  W/kgK 

31 Përvetësimi i nxehtësisë së mat. për shtresën S  W/m²K 

32 Rezistenca termike e shtresës R  m²K/W 

33 Inercia termike D   

35 

Karakteristika e ndërtesës, vlera e së cilës varet nga 

rajoni në të cilin ndodhet ndërtesa, nga pozita e saj ndaj 

rrethinës, si dhe nga tipi i ndërtesës H  1.8 m³/hPa⅔ 

36 

Karakteristika e ndërtesës, për katin e dytë, tretë dhe 

për katin e parë për pjesën e jashtme  H  3.1 m³/hPa⅔ 
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1. Hyrja  

 

Termi “pompë termike” nënkupton një grup njësish të dizajnuara për të grumbulluar 

energji të nxehtësisë nga burime të ndryshme në mjedis dhe për të transmetuar këtë energji tek 

konsumatorët. Pompat termike janë pajisje të cilat duke shfrytëzuar një sasi të vogël të energjisë 

elektrike, bëjnë ngritjen e potencialit energjetik të tokës në nivelin i cili mundëson ofrimin e 

sasisë shumëfish më të madhe të nxehtësisë krahasuar me energjinë elektrike të përdorur. 

Parimi termodinamik i transferimit të nxehtësisë, i zbuluar në fillim të shekullit të 19-të 

nga shkencëtari francez Carnot, u detajua më vonë nga Lord Kelvin. Por përdorimi praktik i 

veprave të tyre kushtuar zgjidhjes së problemit të ngrohjes së banesave nga burimet alternative 

është shfaqur vetëm në pesëdhjetë vitet e fundit. 

  Edhe pse përdorimi i gjerë i pompave termike ka filluar në tri dekadat e fundit të shekullit 

të kaluar, bazat teorike të funksionimit të tyre janë vënë qysh në vitin 1824 nga Sadi CARNOT 

me përshkrimin e ciklit rrethor në bazë të të cilit funksionojnë këto pajisje. 

 Disa vite më vonë (më 1851), shkencëtari irlandez William Thomson zbulon mundësinë 

e ngritjes së temperaturës së materieve të caktuara duke ju sjellë atyre energji dhe bënë 

përshkrimin e pajisjes mekanike për ngrohjen dhe ftohjen e ndërtesave. puna e thomson-it 

paraqet fundamentin mbi të cilin pak vite më vonë fillon ndërtimi i pajisjeve të para për ftohje si 

p.sh. nga austriaku Von Rittinger i cili në vitin 1856 ndërtoi pajisjen për ftohje në procesin e 

përfitimit të kripës, përkatësisht gjermani von linde i cili në vitin 1877 ndërtoi pajisjen e parë për 

ftohje me komprimim e cila si lëndë punuese ka përdorur amoniakun.  

 

Përdorimi i pompave termike për nevoja të ngrohjes fillon tek me fillimin e krizës së 

naftës, në fillim të viteve shtatëdhjetë të shekullit të kaluar, ndodhi kriza e parë globale 

energjetike pra në kohën kur shumë prodhues u vënë në kërkim të gjetjes së zëvendësimit për 

lëndët djegëse fosile, kërkimi i metodave ekonomike të ngrohjes çoi në krijimin e pajisjeve të 

afta për të mbledhur energji nga mjedisi, për ta përqendruar atë dhe për ta drejtuar atë për të 

ngrohur shtëpinë. 

Si rezultat, dizajni i pompës termike (HP) ndryshe heating pump u zhvillua me disa 

procese termo dinamike ndërvepruese: Kur ftohësi në qarkun e kompresorit hyn në avullues, 

presioni dhe temperatura e freonit bien pothuajse menjëherë. Diferenca e temperaturës që 

rezulton gjatë kalimit të mediumit punues nga kompresori me temperatur me të lartë në avullues 

me temperaturë më të ulët kontribon në marrjen e energjisë termike nga mediumi punues i 

kolektorit të jashtëm. Kjo fazë quhet zgjerim izotermik. 

Pastaj ndodh kompresimi adiabatik - kompresori rrit presionin e ftohësit në të njëjtën 

kohë, temperatura e saj rritet në + 70 ° С. 
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Duke kaluar nëpër kondensator, freoni bëhet një lëng, pasi me presion të ngritur lëshon 

nxehtësi në qarkun e ngrohjes së brendshme. Kjo gjendje quhet komprimim izotermik. 

Kur freoni ndyshon gjendjen fizike të punes nga një gjendje në gjendën tjetër p.sh. nga  

avulluesi në kompresor dhe nga kompresori në kondensator, presioni dhe temperatura bien 

ndjeshëm, në këtë rast ndodh zgjerimi adiabatik. 

Viteve të fundit, me shtimin e problemeve mjedisore si rezultat i ndotjes së madhe, 

përdorimi i pompave termike ka fituar në peshë edhe në kuptimin e zvogëlimit të emitimit të 

gazeve serrë. 

2. Llojet e pompave termike dhe përdorimi i tyre 
2.1.Llojet e pompave termike 

 

Llojet e pompave termike me zhvillimin e teknologjisë dhe rritjen e nevojës për 

përdorimin e burimeve të rinovueshme të energjisë ndahen në lloje të ndryshme të pompave të 

termike për ngrohje dhe ftohje, por mënyra më e lehtë për t'i ndarë ato është sipas burimit termik 

që ato përdorin:  

- Pompa termike (ujë – ujë) 

- Pompa termike (ajër – ujë) 

- Pompa termike (tokë – ujë) apo gjeotermale. 

2.2.Toka dhe shtresat e saj 

 

Nxehtësinë që marrim nga Toka është një burim i rëndësishëm dhe  i përshtatshëm për t'u 

përdorur në formën e saj origjinale ose për t'u shndërruar në energji elektrike dhe nxehtësi në 

sistemet termike. Kjo nxehtësi, pra energjia gjeotermale, manifestohet në natyrë në formën e 

burimeve të nxehta, vullkaneve.  

Energjia gjeotermale konsiderohet si burim i rinovueshëm i energjisë sepse sasia e kësaj 

energjie është shumë e madhe dhe mund të konsiderohet e pashtershme. Burimet janë të 

vendosura në një gamë të gjerë thellësisht, nga sipërfaqja e cekët deri në disa kilometra të thella. 

 Termocentralet që marrin energji nga Toka nuk kontribuojnë në emetimin e gazeve serrë 

dhe nuk lëshojnë substanca të dëmshme në mjedis, një burim i tillë energjie është mjaft i lirë në 

krahasim me burimet e tjera të energjisë. 

Ngrohja ekologjikisht e pastër po bëhet më e pranueshme dhe e përfaqësuar, është e 

nevojshme vetëm të dihet se në cilën thellësi temperatura e tokës është më ideale për rezultatet e 

dëshiruara.  
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Siç tregohet në fotografinë më poshtë, pjesa e brendshme e tokës është shumë e nxehtë, 

deri në 4000℃ në një thellësi prej 4000km. Sidoqoftë, është pothuajse e pamundur të arrihet kjo 

thellësi, kështu që një thellësi prej 1,5 deri në 2m është e mjaftueshme për një pompë termike, ku 

temperatura e tokës është 3-10℃ për tokë të thatë dhe për tokë të lagësht, temperatura rritet  disa 

gradë më shumë. Është e rëndësishme të theksohet se temperaturat e tokës në këtë thellësi nuk 

varen nga kushtet klimatike të tokës dhe rrezatimi diellor. 

 

Figura.1. Shpërndarja e temperatures brenda tokës. 

 

 Figura.2. Toka dhe shtresat e saj. 

 

Korja e Tokës ruan nxehtësinë e mbështjellësit të tokes (mantelit) nën të dhe ngroh tokën, 

por edhe ujërat nëntokësor dhe sipërfaqësor, nxehtësia e të cilave përdoret gjithashtu nga 

sistemet e pompave termike. Interesi i vendeve që përdorin energjinë gjeotermale dhe burimet e 

nxehësisë të ripërtritshme gjithënjë e më shumë po rritet dhe ato po eksplorojnë potencialin e 

sistemeve të tilla.  
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Sistemet e ngrohjes të pompave termike tashmë përdoren gjerësisht në Shtetet e 

Bashkuara, Zvicër, Gjermani, Suedi, Kanada, Francë, etj., por ka një interes në rritje për zbatimin 

e tyre në Rusi, Kinë, Norvegji, Turqi, Japoni, Iran, Argjentinë etj. 

 

Pompa termike që ka pësuar rritje të përdorimit të saj është pompa termike me burim 

gjeotermale dhe instalohet nga amvisëritë e vogla në sisteme të ndryshme të mëdha që prodhojnë 

kapacitete të ndryshme energjetike. Gjithashtu instalimi pompave termike përpiqet të jetë me 

efikasitet të lartë, jetëgjatësi, cilësi të pompave termike dhe sistemeve të tyre, emetime të 

papërfillshme të gazeve serrë dhe përdorim më të madh të sistemeve nga burimet e rinovueshme 

të energjisë. 

 

Tabela.1. Këtu janë treguar vendet të cilat prijnë në përdorimin e pompave të nxehtësisë. 

SHTETI ENERGJIA NXEHTËSORE 

(MWt) 

 

NUMRI I POMPAT E 

NXEHTËSISË TË INSTALUARA 

1. SHBA 6300 600 000 
2. SUEDI 2300 230 000 
3. GJERMANI 640 46 400 
4. KANADA 435 36 000 
5. ZVICER 525 30 000 
6. AUSTRI 275 23,000 

 

2.3. Përdorimi dhe aplikimi i pompave termike 
 

          Pompat termike përdorin energjinë elektrike dhe nxehtësinë nga burimet (toka, uji, ajri) 

për të prodhuar sasinë e nxehtësisë së nevojshme termike, reduktojnë 3 herë konsumin e 

energjisë elektrike dhe kursejnë para. Pompat termike përdoren në sistemet e gjenerimit të 

nxehtësisë  për ngrohjen e banesave, shtëpive, sepse mund t'i përdorim në të gjitha përmasat në 

varësi të nevojës. Pompa termike merre pjesë në transmetimin e nxehtësisë midis rezervuarit me 

temperaturë më të ulët dhe rezervuarit të temperaturës më të lartë/..  

 

Ekzistojnë 2 terma të ndryshëm në literaturë, por ato kanë të njëjtin kuptim: pompë nxehtësie, 

pompë termike. Për aplikimin e pompave termike përdoren burime të cekëta gjeotermale me 

thellësi nga 15 deri në 200 m.  

Në varësi të efiçiencës  së pompës termike, 75% e energjisë së kërkuar mund të mirret 

drejtpërdrejt nga mjedisi p.sh, energjin nga Dielli ose nga Toka. Nxehtësia gjeotermale 

furnizohet në amvisëri ku më së shumti përdoret për ftohje dhe përgatitje të ujit të nxehtë. Pompa 

termike është ngrohje moderne por vlerat reale të efiçiencës të pompave termike varen nga 

kushtet e temperaturës, p.sh. Në ditët e ftohta, efektiviteti i tyre bie rreth 150% në temperatura -

20 ° C, dhe rreth 300% në një temperaturë burimi prej +7 ° C. 
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 Pronari i shtëpisë, duke përdorur një pompë termike , për ngrohjen ose ftohjen e banesës 

së tij, shpenzon mesatarisht, vetëm një të katërten e parave që ai do të kishte shpenzuar nëse nuk 

kishte pompë termike. Efiçienca e pompës termike është për çdo 1 kW të energjisë elektrike qe 

konsumon pompa termike për të punuar në kompresorin e saj, mesatarisht ajo prodhon rreth 4 

kW të energjisë termike të dobishme  dhe kjo korrespondon me 300% të efikasitetit te tyre.  

 

2.4.Përparësitë e pompave termike 

Funksionimi - pompat termike nuk bëjnë shumë zhurmë gjatë funksionimit, kështu që ato 

janë të përshtatshme për përdorim në amvisëri dhe ambiente biznesi 

Rregullimi - mund t'i përdorim gjatë temperaturave të larta dhe të ulëta, pra janë të 

përshtatshme për ftohje dhe ngrohje. 

Fleksibiliteti - sistemet e pompës termike mund të instalohen për qëllime të ndryshme 

dhe gjithashtu mund të lidhen me një rrjet që do të furnizonte me ngrohje objektet private ose të 

biznesit 

 
 

Figura.3. Funksionimi i pompës termike gjatë stinës së verës dhe stinës së dimrit, dhe 

paraqitja e pompës termike Vitocal. 

Sistemi i pompës termike përbëhet nga 3 qarqe: 

1. Qarku i burimit të nxehtësisë - qarku i burimit të nxehtësisë konsiderohet ai nga i cili nxjerrim 

nxehtësinë (toka, uji, ajri.) 

2. Qarku i ftohësit (TP) - qarku i ftohësit nënkupton procesin e funksionimit të pompës termike 

kur ajo furnizohet me energji nga një burim nxehtësie sepse pompa termike bënë qarkullimin e  

ftohësit  që ndryshon gjendjen e tij fizike nën ndikimin e nxehtësisë. 

3. Qarku i rezervuarit të nxehtësisë - qarku i izolimit termik është ai të cilit ia dorëzojmë sasinë e 

fituar të energjisë termike (sistemi i ngrohjes). 
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3. Metodat e instalimit të pompave termike 

3.1.Pompa termike ujë/ujë 

 

Ne mund të marrim energji termike nga burimet e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore. 

Karakteristika e ujërave nëntokësore është se temperatura është relativisht konstante gjatë gjithë 

vitit dhe vijon midis 7 dhe 12 °C. Për instalimin e një pompë termike uji/uji, është e nevojshme 

të ndërtohet një pus pompimi dhe nje pus kthimi më një thellësi prej 5 metrash, të paktën 15 

metra larg njëri-tjetrit, në të cilin kthehet uji nga pompa e nxehtësisë. Uji kthehet në pusin 

pompues me vetij kimiko-biologjike të pandryshuara, por pak më i ngrohtë ku 1m3 ujë mund të 

japë rreth 4 kW energji termike. Më pas, uji pompohet nga, sipërfaqja e ujit ose rrjedha e ujit dhe 

kthehet në shtresat nëntokësore përmes pusit tjetër. 

 

Figura.4. Instalimi i kolektorit në mënyren rrethore.  

 

 

 

 

 

                                    Figura 5. Instalimi i kolektorit në mënyren spiralore. 

 

Figura.6. Parimi i funksionimit të një pompe gjeotermale (burimi i energjisë nëntokësore). 
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3.2.Pompa termike ajër/ujë 

 

Pompat termike të ajrit përdorin ajrin e ambientit si burim energjie. Me rastin e zgjedhjes 

së kësaj pompe duhet parë se cilat janë ndryshimet e temperaturës në dimër dhe verë dhe më 

shumë rekomandohet për zonat që nuk kanë temperatura shumë të ulëta në muajt e dimrit. 

Pompa termike e ajrit është gjithashtu modeli më i përballueshëm dhe është më i shpejti për t'u 

instaluar.  

Për shkak se temperatura e ajrit ndryshon ndjeshëm gjatë ditës, këto pompa konsiderohen 

më pak efiçiente dhe kanë nevojë për më shumë energji për të arritur sukses përshtatur ndaj 

ndryshimeve të vazhdueshme të temperaturës së ajrit. Përkundër kësaj, pompat termike të ajrit 

kanë efiçiencë të madhe. Temperatura mesatare në të cilën pompat termike të ajrit funksionojnë 

në mënyrë efiçiente është -15 ° C, dhe kufiri maksimal i poshtëm në të cilin mund të funksionojë 

është -28 ° C.  

Një sistem i tillë ngrohjeje mund të instalohet në zona ku temperatura e jashtme nuk është 

shumë e ulët arsyeja për këtë është se temperatura e ajrit nuk është konstante. Nëse temperatura 

bie nën -20°C, ajri është më i ftohtë se temperatura e ftohësit në avullues dhe nuk merret energji. 

Një pengesë e vogël është ventilatori i jashtëm estetikisht i madh që nuk mund të mbyllet dhe për 

këtë arsye është i dukshëm. Gjithashtu, ventilatori funksionon sipas nevojës dhe nuk ndalet 

prandaj, ana pozitive është se nuk ka tinguj të fillimit të pompës brenda ndërtesës. 

 Kjo pompë termike ka qenë prej kohësh e kufizuar të instalohet në zona ku temperaturat 

e jashtme janë minus dhe janë afërsisht konstante, por me zhvillimin e teknologjisë kjo ka 

ndryshuar dhe tani përdoret në zonat me klimë më të ftohtë. Disa nga avantazhet e një pompe 

termike të ajrit ndaj një pompe termike gjeotermale janë: 

• janë më të lira se pompat termike  tjera, 

• instalim i lehtë - mund të instalohet edhe në apartamente, 

• efikasiteti i energjisë është dukshëm më i lartë se me metodat konvencionale të ngrohjes 

që përdorin burime të energjisë të dëmshme për mjedisin dhe jo të rinovueshme, 

• është e mundur ngrohja dhe ftohja, 

• ajri që ato përdorin është i kondicionuar, 

• mundëson kursime të mëdha financiare dhe justifikon shpejt raportin investim-fitim, 

• konsumon deri në 75% më pak energji elektrike, 

• këto pompa kanë pak pjesë lëvizëse, gjë që i bën ato jashtëzakonisht mirënjohës për 

mirëmbajtjen, 

• kostot e mirëmbajtjes janë të ulëta, 

• nuk përdor substanca të ndezshme dhe toksike për qëllime ngrohjeje, 

• përdoret edhe për ngrohjen e ujit sanitar dhe në disa modele mundësohet edhe ngrohja e 

pishinës, 

• pompat termike të ajrit janë kompakte dhe nuk kërkojnë asnjë rezervuar karburanti, 
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• janë jashtëzakonisht miqësore me mjedisin, 

• mund të reduktojnë emetimet e dioksidit të karbonit me 5 ton në vit, duke zgjedhur një 

pompë termike cilësore, ne zgjedhim një pajisje që do të zgjasë mbi 20 vjet.  

 

 
          Figura.7. Parimi i funksionimit të pompës së ajrit. 

 

 
Figura.8. Sistemi i pompës së nxehtësisë ajër –ujë.  

3.3.Pompa termike tokë/ujë (gjeotermale) 

 

Këto pompa quhen edhe pompa termike gjeotermale, të cilat si burim termik përdorin 

nxehtësinë e tokës. Ekzistojnë dy lloje të sistemeve të pompës termike gjeotermale: 

 

1) Sistemi i qarkut të hapur 

2) Sistemi i qarkut të mbyllur 
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Figura.9. Sistemi i qarkut të mbyllur dhe mënyrat e instalimit të sondes (kolektorve nëntoksor.) 

3.4.Sistemi i qarkut të hapur 

Ai përbëhet nga 2 puse (prodhimi dhe injektimi) ose puse dhe grykë. 

 

 
 

Figura.10. Sistemi i qarkut të hapur dhe mënyrat e instalimit të kolektorëve sipërfaqsor. 
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3.5.Sistemi i qarkut të mbyllur-horizontal 

 

Toka ka një temperaturë shumë të qëndrueshme pavarësisht nga kushtet e jashtme 

nxehtësia e tokës, e cila ka një temperaturë prej 8 deri në 12°C në një thellësi prej 1,2 metrash, 

transmetohet përmes tubave të groposura në të cilët rrjedh mediumi punues nëpër kolektorët 

gjeotermalë janë instaluar në thellësinë e përmendur dhe pompa termike e ngrite këtë 

temperaturë të tokes deri në 60°C. 

 

 
Figura.11. Sistemi i qarkut të  mbyllur dhe mënyrat e instalimit të kolektorëve 

nëntokësor.  

Pompat termike gjeotermale janë ato që përdorin temperaturën nga toka si energji, siç 

tregohet në figurat 11 dhe 12.  

Ndryshe nga pompat e ajrit ku temperatura e ajrit ndryshon vazhdimisht, temperatura e 

tokës është konstante gjatë gjithë vitit dhe mesatarisht midis +8°C dhe +12°C.  

Thellësia e tokës deri në 10 m ndikohet nga temperatura e ajrit, pastaj temperatura zbret 

në 50m thellësi, dhe në nivelin 50-100m temperatura e tokës rritet përsëri dhe në një thellësi prej 

100m temperatura mesatare është 15°C. Ekzistojnë dy mundësi gjatë instalimit të pompave 

gjeotermale - kolektorët nëntokësorë mund të instalohen në një thellësi dheu ndërmjet 1,2m-

1,8m, ose sondat e thella mund të përdoren në zonat në një thellësi midis 80-200 m nën tokë.  

Përdorimi i kolektorëve nëntokësorë si burim i energjisë është zgjidhja më efikase për ngrohjen e 

zonave të mëdha, sepse ka aftësinë të arrijë temperaturën deri në +60°C. Tubat mund të shtrehën 

në mënyra të ndryshme, në varësi të sipërfaqes së tokes në të cilen vendosen, pra kemi shtrirjen 

në mënyrë : 

 

• horizontale, 

• kanalore dhe 

• spiralore të tubave. 
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Figura.12. Mënyra e instalimit të kolektorëve nëntokësor të shtrirë horizontal, kanalor dhe 

spiralor. 

                    

 
 

Figura.13. Mënyra e instalimit të kolektorëve nëntokësor: spiralor horizontal dhe vertikale në 

kanale, rrethore në kanale , dhe paralel në mure të kanaleve. 

 

 

 
 

            Figura.14. Projektimet e sistemeve të mbyllura me kolektorë nëntokësorë. 
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       Figura.15. Parimi i funksionimit të një pompe gjeotermale (burimi i energjisë tokësore). 

Ky sistem ngrohjeje është shpjeguar në detaje në këtë punim në shembullin e një shtëpie 

familjare. Kolektorët e tokës të shtrirë në tokë tërheqin nxehtësinë nga toka që është konstante në 

një thellësi të caktuar dhe e çojnë atë në një pompë termike që ende e ngroh atë dhe e përcjell atë 

në formën e ngrohjes. 

 Për këtë sistem, është e nevojshme që të ketë një hapësirë ku mund të groposen 

kolektorët e dheut ose të përdoren puse të thella në zona me sasi të mjaftueshme të ujërave 

nëntokësore dhe i njëjti parim zhvillohet përmes ujit. 

Tabela.2. Përformanca termike specifike e tokës sipas VDI 4640. 

 

CILËSIA E TOKËS 
PERFORMANCA 

SPECIFIKE NXEHTËSISË 

Tokë e thatë me rërë 10 W/m2 

Tokë e lagësht, me rërë 15-20 W/m2 

Tokë e thatë, argjilore 20-25 W/m2 

Tokë me lagështi, balte 25-30 W/m2 

E ngopur me ujë, tokë argjilore 30 W/m2 

 

Sipërfaqja e një kolektori gjeotermik mund të zvogëlohet ose rritet në varësi të cilësisë së 

tokës për shkak të performancës së tij termike specifike. 

 

Tabela.3. Llojet dhe karakteristikat e kolektorëve gjeotermal.  

Distanca 80 cm                      Distanca 120 cm 

Numri i tubave 3 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 18 

Rezultatet totale 

dhe aktuale  

300 300 400 500 600 700 800 900 1100 1300 1500  

Madhësia  m2 240 240 320 400 480 560 640 720 880 1040 1200 1140 
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3.6.Sistemi i qarkut të mbyllur vertikal 

Për të kryer shpime është e nevojshme të thirren kompani të specializuara dhe shërbime 

të gjeologëve, sepse fillimisht duhet të kryhen prova gjeologjike në bazë të të cilave shpohen 

vrimat e duhura me diametër dhe thellësi të caktuar. Sonda përbëhet nga një tub U i dyfishtë, për 

sondat me gjatësi deri në 50 m, distanca minimale ndërmjet puseve duhet të jetë 5 m, ndërsa për 

sondat më të gjata se 50 m, distanca minimale ndërmjet puseve duhet të jetë 6 m. 

 

Figura 16. Shembull i një pompe gjeotermale me një sondë në thellësi. 

Figura.16. tregon zgjidhjen për një pompë termike në oborret e vogla. Zgjidhja për 

hapësira të tilla është një sondë në thellësi të tokes, ku ka dy mënyra për të instaluar sondën. 

Menyra  e parë është të bëni shpimin e tokës prej në thellësi 100-200 m, në të cilat vendosen 

gypa të cilët derdhen në sipërfaqe me beton.  

Nëse nuk është e mundur të shpohen në thellësinë e specifikuar, shpohen disa puse më të 

vogla (20-50 m) në mënyrë që gjatësia totale të arrijë përsëri 100-200 m të sondës. Kostot janë të 

larta, rreth 6606,56 euro për një sondë 3 x 100 metra të thellë, e cila siguron 15 deri në 18 kW 

për ngrohjen dhe përgatitjen me ujë të ngrohtë të një shtëpie familjare prej 250 deri në 400 m2, 

dhe sipas standardeve të ndërtimit për sa i përket izolimit. Këto të dhëna janë marrur nga 

interneti. 

 

Figura.17. Largësia e puseve në një pompë gjeotermale (burimi i energjisë së ujërave 

nëntokësore). 
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Shpimi i tokës për vendosjen e tubave për pompimin e ujërave nëntokësore është 

alternativa më ekonomike, por për shkak të faktit se një dizajn i tillë kërkon një rrjedhje 

relativisht të madhe të ujit (rreth 3 metra kub në orë në varësi të fuqisë së pompës) është e rrallë 

të përdoret në praktikë. Me çdo tub shtesë, temperatura mund të rritet me 1 gradë, duke arritur 

kështu efikasitet më të madh se kolektorët nëntokësorë.  

Pusi i pompimit duhet të jetë i dimensionuar për të lejuar funksionimin e vazhdueshëm të 

pompës termike, dhe distanca midis pusit të pompimit dhe pusit të kthimit duhet të jetë së paku 

10 m dhe është e detyrueshme vendosja e pusit të kthimit në rrjedhën e poshtme të pompës për të 

shmangur efektin negativ të përzierjes te ujit në pusin e pompimit që mund të ketë pasoja 

negative për mjedisin dhe efikasitetin e sistemit të pompës termike. Disavantazhet kryesore të 

pompave të termike gjeotermale janë kostoja dhe kompleksiteti i dizajnit.  

Për shembull, për një pompë termike gjeotermale me një kolektor nëntokësor, raporti i 

kërkuar i sipërfaqes së nxehtë me sipërfaqen e instalimit të kolektorit është 1: 2.5, që do të thotë 

se për 100 m² hapësirë të nxehtë na duhen 250 m² sipërfaqe me kolektorë nëntokësorë. Çmimi i 

kolektorëve nëntokësor rritet më tej duke testuar cilësinë e tokës, gjë që mund të ndikojë edhe në 

sasinë e energjisë që na jep toka. 

 

 
 

Figura.18. Mënyra e instalimit të kolektorit nëntokësor vertikalo- rrethor në mënyrë të sondave. 

 

 
 

Figura.19. Mënyra e instalimit të kolektorëve nëntokësor vertikalo- rrethore në mënyrë të 

sondave më shum se një  kolektor në një kanal. 
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4. Pjesët përbërëse të pompës termike 

 

Pompa termike përbëhet nga 4 pjesë kryesore themelore të cilat ato janë: 

➢ Avullues 

➢ Kompresori 

➢ Kondensator 

➢ Valvula e zgjerimiT 

4.1.Avulluesi 

Në avullues mediumi punues i lëngshëm në sistem apo mediumi ftohës do të avulloj me marrjen 

e nxehtësisë nga temperaturat e larta. Mediumi ftohës do të absorbohet dhe kompresohet nga 

kompresori dhe me këtë proces do të sillet në një temperaturë më të lartë. Në kondensator, avulli 

i kompresuar i ftohësit lëshon nxehtësinë e kondensimit dhe zgjerohet në formë të lëngët në 

valvulën e zgjerimit deri te presioni i avulluesit. Dhe në fund në avullues, mbyllet qarku i 

ftohësit, prej nga avullimi rifillon përsëri. 

 
Brenda pompës termike është një ftohës që shërben si bartës i nxehtësisë midis burimit të 

nxehtësisë dhe sistemit të ngrohjes. 

 
 

Figura.20. Pompa termike dhe pjeset përbërse të saj: kompresori, kondensatori, avulluesi, 

valvola e zgjerimit. 
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Ekzistojnë disa lloje avulluesish në varësi të llojit të pompës së nxehtësisë:  

1) Avullues për Pompë Termike me burim gjeotermal 

• Një pllakorë 

• Dy pllakorë me tub koaksial 

2) Avullues për Pompë Termike me burim ujërat nëntokësore 

• Pllaka inox 

• Dyfishohet me tub koaksial bakri ose aliazh bakri dhe nikeli 

3) Avullues për Pompë Termike me burim ujin sipërfaqësor 

• Një pllakorë 

4) Avullues për Pompë Termike me burim ajrin 

• Lamelare 

• Me një tub gjarpër  

4.2.Kompresori 

Kompresorët ndahen në: 

• Kompresorë reciprokë 

• Kompresorë me vidë 

• Kompresorë spirale 

• Turbongarkuesi 

 
                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Figura.21. Kompresorët e ngrohjes me rrotullim Danfoss. 
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Fig.22. Paraqitja e kalimit te avujve nga lëngu tek vaji. 

4.3.Kondensatori 

 

Shndërrimi i avullit të ujit në kondensat bëhet në kondensator. Kondensimi (lëngëzimi) i 

ftohësit ndodh në kondensator gjatë transferimit të nxehtësisë në sistemin e ngrohjes që ngroh 

hapësirën. Ekzistojnë dy versione të kondensatorëve: 

1. Uji i ftohur - për sistemet e ngrohjes me ujë të nxehtë dhe përgatitjen e ujit të ngrohtë shtëpiak 

2. Ftohja me ajër - për sistemet e ngrohjes, ventilimit dhe ajrit të nxehtë. 

Kondensatori në lidhje me konstruksionin është bërë si: 

- Pllaka inox 

- Me tub koaksial të dyfishtë prej bakri ose aliazh nikeli 

 

 

Figura.23. Skema e një kondensatori me një tub koaksial të dyfishtë. 

Përdoren 3 versione të valvulave të zgjerimit: 

1. Tub kapilar i thjeshtë 

2. Valvula e zgjerimit termostatik 

3. Valvula e zgjerimit me kontroll elektronik 
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Figura.24. Skema e valvulës termo-zgjeruese. 

Pompa termike është e pajisur me sensorë të temperaturës, rregullues presioni, sensorë 

presioni, kontrollues të pompës termike, pajisje zgjerimi, filtër tharëse të lëngshme dhe xhami 

kontrollues. Funksioni i xhamit të kontrollit është të monitorojë përmbajtjen e lagështisë së 

fluidit apo freonit të punës brenda pompës termike dhe instalohet në linjën e lëngshme. 

 

                                                        Figura.25. Xham kontrolli. 
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5. Parimi i funksionimit të pompës termike 

Cikli termodinamik i pompës termike është i njejtë  me ciklin e ftohjes, ndërsa në zgjidhje 

konstruktive të sistemit, si tërësi dhe të elementeve të tij, ka ndryshim. Në të vërtetë, pompa 

termike është pajisje me të cilën përfitojmë dhe kontrollojmë energji termike të temperaturës së 

lartë, që nxirret nga kondensuesi i sistemit të ftohjes, në vend se të disipohej në atmosferë. 

Komponentët vitalë të pompës termike janë këmbyesit e nxehtësisë, me anë të të cilëve nxehtësia 

nxirret nga burimi dhe i jepet greminës, si nxehtësi efektive, si dhe komponentët që energjinë e 

shkallës më të ulët të temperaturës e ngritin në shkallë më të lartë të temperaturës.   

Kjo “ngritje” realizohet me anë të kompresorëve, të absorbimit kimik, të metodave 

termoelektrike etj. Karakteristika më e rëndësishme e pompave termike është raporti ndërmjet 

energjisë së përfituar dhe asaj të harxhuar, që përcakton edhe arsyeshmërinë ekonomike të 

përdorimit të kësaj pajisjeje.  

Kjo karakteristikë është e njohur në literaturë si koeficient i nxehjes, efikasitet termik reciprok 

etj. Në literaturën angleze shënohet me COP (Coefficient of Performance).  

Në krahasim me pajisjet klasike të përfitimit të energjisë termike, pompat termike 

mundësojnë punë shumë ekonomike, veҫanërisht në raste kur në prodhimin e energjisë elektrike 

shfrytëzohet thëngjilli me vlera të ulëta kalorike dhe me shpenzime të larta të transportit. 

Koeficienti i përformancës llogaritet me shprehjen: 

 

Ɛ =
𝑆ℎ𝑢𝑚𝑎 𝑒 𝑑𝑜𝑏𝑖𝑠ℎ𝑚𝑒 𝑒 𝑛𝑥𝑒ℎ𝑡ë𝑠𝑖𝑠ë

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖 𝑖 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑡
=

𝑄𝑁

𝑁𝑘
                                                           (5.1) 

Përmes koeficientit të performances do të përcaktohet arsyeshmëria ekonomike e pompës 

termike, sa më i madh të jetë koeficienti i performances aq më e ultë do të jetë kostoja e 

mirëmbajtjës për të prodhuar rrjedhje të dobishme të energjisë. 

Një madhësi tjetër e procesit të pompës termike është përformanca volumetrike e ngrohjes 𝑞𝑡ℎ, e 

cila paraqet raportin e sasisë së dobishme të nxehtësisë 𝑄𝑁 për vëllimin specifik të mediumit 

ftohës të nxjerr nga kompresori 𝑉2. 

𝑞𝑡ℎ =
𝑄𝑁

𝑉2
                                                                                                         (5.2) 

Përformanca volumetrike e ngrohjes është në varshmëri të vetive termodinamike të mediumit 

ftohës dhe gjithashtu përcakton arsyeshmërin ekomike të pompës termike. Kërkohen mediumet 

ftohëse me entalpi të lartë avullimi dhe njëkohësisht me vëllim të vogël specifik në gjendje të 

nxjerrjes/ thithjes për të arritur një kapacitet të lartë voltmetri të ngrohjes. 
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5.1.Trupat ngrohës-ftohës të cilët lidhen me sistemin e pompës termike 

Trupat ngrohës dhe ftohës të cilat bashkveprojnë së bashku me pompat termike janë edhe: 

• Fan coilat kasetë  

• Fan coilat tokësore-tavanore  

• Fan coilat me montim në mur 

• Fan coilat kanalore 

 

 
Fig.26. Fan coilat kasetë, tokësor-tavanor, me montim në mur dhe kanalor lidhen me chillerat për 

të realizuar ftohjen dhe ngrohjen në të gjitha tipet e ndertesave rezidenciale apo biznesi. 

 

Për veq instalimit të pompes termike me Fan coila  që mundëson ngrohjen dhe ftohjen e objektit 

dhe që shfrytëzohet gjate të gjitha stinëve të vitit, instalimi i pompes termike mundë të bëhet 

edhe në dyshme që mundëson vetëm ngrohjen dhe shfrytëzohet vetëm gjatë stines së dimrit. I 

plotëson të gjitha kriteret në temperaturën e projektuar 55/50 me kapacitetin të cilin posedon. 

 

 
                             Figura.27. Instalimi i ngrohjës në dysheme. 

5.2.Mediumet punuese të pompës termike  

Meqenëse ftohësi ndryshon gjendjen fizike gjatë funksionimit të pompës termike, 

përdoren ftohës lehtësisht të lëngshëm. Detyra e fluidit në pompën termike është të transferojë 

energjinë e nxehtësisë.  

Sipas përbërjes kimike ato ndahen në: 

• Hidrokarburet e halogjenuara 

• Hidrokarburet e pastra 

• Përzierjet zeotropike 

• Përzierjet azeotropike 

• Substancat inorganike 



 

 

Punim diplome 

32 
 
 

 

Hidrokarburet e halogjenizuara njihen si freone. Hidrokarburet e halogjenizuara më të 

përdorura janë: 

 

• R22  (difluoromonoklorometan CHF2Cl) 

• R 134a  (tetrafluoroetan; C2H2F4) 

• R 123  (trifluorodikloretani; C2HF3Cl2) 

• R 124  (tetrafluoromonokloroetan; C2HF4Cl) 

• R 142b  (difluoromonokloroetan; CCIF2CH3) 

 

Hidrokarburet e pastra janë komponime të karbonit dhe hidrogjenit dhe reaksioni i tyre 

prodhon hidrokarbure të halogjenizuara. Përdoren: metan R 50, etan R 170, propan R 290, iso-

butan R 600a. Përzierjet zeotropike janë përzierje të disa fluideve punuese dhe kur ato avullohen, 

së pari avullon fluidi me temperaturë më të ulët të avullimit dhe me rritjen e furnizimit me 

nxehtësi, fluidi punues me temperatur më të lart të avullimit avullohet. Këto përzierje përzihen 

në përmasa të caktuara. 

Përzierjet zeotropike më të përdorura janë: 

• R 404A - R 125, R 143, R 134a 

• R 407A - R 35, R 125, R 134a 

• R 407C - R 125, R 32, R 134a 

• R 410A - R 125, R 32 

 

Përzierjet azeotropike janë përzierje fluidesh punuese dhe avullimi i të cilave nuk 

ndryshon temperaturën dhe përbërjen. Ato nuk përdoren më në sistemet e ftohjes. Për shkak të 

përbërjes së tyre kimike, fluidet inorganike përdoren në sistemet e ftohjes, përkatësisht amoniaku 

R 717, uji R 718, dioksidi i karbonit R 744 dhe dioksidi i squfurit R 764. 

5.3.Përparësitë dhe të metat e freoneve apo substancave punuese 

 

Për përdorimin e ftohësit në pompat termike, ftohësi duhet të plotësoj kërkesat e sigurisë, 

të mjedisit dhe shërbimit. Në kushte sigurie, lënda e punës konsiderohet të jetë e padjegshme në 

gjendjen e saj të pastër ose në përzierje me ujë, ajër ose vaj, jo toksike për njerëzit dhe nëse 

rrjedh, zbulohet lehtësisht në ajër. 

Kushtet e funksionimit kërkojnë që fluidi i punës të ketë rezistencë kimike afatgjatë dhe 

të jetë rezistente ndaj korrozionit për të parandaluar shkatërrimin e pjesëve brenda pompës 

termike. Fluidet punuese duhet të kenë një çmim të ulët dhe të  jenë të lehta për t'u blerë dhe 

trajtuar. Brenda sistemit, ftohësi nuk duhet të reagojë me materiale të tjera nga të cilat janë bërë 

elementët e pompës termike ose me vajra.  
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Ato duhet të kenë një potencial të ulët të varfërimit të ozonit (ODP) dhe potencial të 

ngrohjes globale (GWP) dhe një ndikim total ekuivalent të luftës (TEWI) gjatë jetëgjatësisë së 

pajisjes së ngrohjes ose ftohjes. 

ODP është aftësia për të dekompozuar bromin dhe klorin në atmosferë. Si llogaritje është 

marrë vlera ODP = 1 për fluidin R 11 dhe fluidet e tjera punuese shprehen sipas vlerës së saj. 

Numri i GWP na tregon se cili është ndikimi i fludit në krijimin e efektit serë në raport me 1 kg 

CO2 në atmosferë. GWP raportohet gjithmonë gjatë një periudhe kohore.  

Hidrokarburet e halogjenizuara përmbajnë klor, fluor dhe brom, të cilat prishin ekuilibrin 

natyror të ozonit në atmosferë dhe reduktojnë përqendrimin e tij. Disa prej tyre janë ftohës R 12 

dhe R 22, kështu që ato zëvendësohen me ftohës zëvendësues. Zhvillimi i teknologjisë së ftohjes 

i drejton prodhuesit të përdorin ftohës natyralë si hidrokarburet, amoniaku, dioksidi i karbonit 

dhe R1234yf. 

Tabela.4. Zëvendësimi i freoneve si substanca punuese me lloje të tjera.  

Substance punuse Zëvendësimi Aplikime 

R 134a R 12, R 22 
Pajisje shtëpiake dhe pajisje 

të vogla ftohëse 

R1234yf R 134a Ftohje  makinash 

R 600a R 12, R134a Pajisje shtëpiake 

R 404a R 502, R 22 
Frigoriferë të lëvizshëm për 

mallra të ngrira 

R 407C R 22 
Kondicioner, pompa 

nxehtësie 

R 410A - 
Sistemet e ftohjes me ndarje, 

pompat e nxehtësisë 

R 744  
Pajisjet e ftohjes me kaskadë, 

pompat e nxehtësisë 

R 717 R 22 Ftohje industriale 

 

Meqenëse ftohësit duhet të plotësojnë vetitë e sigurisë dhe mjedisit në mënyrë që të përdoren në 

sistemet e ftohjes, Tabela 5 tregon efektet dhe qëndrueshmërinë e tyre në atmosferë. 
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Tabela.5. Siguria dhe vetitë mjedisore  

 

ndikimi i 

substances 

punuese 

karakteristikat 
ndikimi i 

ozonit (odp) 

ndikimi në 

efektin serë 

gwp 100 

përqindja në 

vite 

R 11 
Jo toksik dhe jo i ndezshëm, i 

dëmshëm për mjedisin 
1 3500 60 

R 12 
Jo toksike dhe jo e ndezshme, e 

dëmshme për mjedisin 
1 7300 130 

R 22 Jo toksike dhe jo e ndezshme 0,05 1500 15 

R 114 

Jo toksike dhe jo e ndezshme, e 

dëmshme për mjedisin, jetë e 

gjatë në atmosferë 

1 6000 200 

R 134a Jo toksike dhe jo e ndezshme 0 1200 16 

R717(NH

3) 

amoniak 

 

Substanca gërryese ose toksike, 

kufiri i ndezshmërisë më i madh 

se 3.5% 

0 0 - 

 

Fluidi punuese që ka rezultuar se është zgjedhja më e mirë është R 717 sepse nuk ka efekt 

në ozonin dhe efektin serrë, ndryshe nga fluidet e tjera të punës që kanë një ndikim relativisht të 

lartë dhe qëndrueshmëri të lartë në atmosferë. 

Tabela e mëposhtme tregon vetitë e disa ftohësve sepse ato përcaktojnë rrjedhën sasiore 

të ftohësit, madhësinë e kompresorit, dimensionet e shkëmbyesit dhe tubacioneve dhe mbushjen 

e sistemit.     

Tabela.6. Vetitë e fluideve punuese. 

Substancat punuse R 22 R 404a 
R 

410A 

R 

407C 
R 717 

ODP  0,055 0 0 0 0 

GWP100 1500 3260 1725 1526 0 

TEMPERATURA KRITIKE 96,2 72,14 70,14 86,05 135,25 

PRESIONI KRITIK 49.9 37.4 47.7 46.3 113,3 

DENDËSIA E LËNGËS (30 ° C) kg / m3  1171 1021 1035 1116 595,2 

Densiteti i avullit (-15 ° C) kg / m3 12.9 18.57 18.43 11.48 1,97 

Nxehtësia SPECIFIKE E AVULLIMIT (-15 ° 

C) kJ / kg 
216,5 177,7 237,6 221,9 1312,8 

EFEKTI VOLUMETRIK FTOHJE, kJ / m3 2178.8 2250.7 3243.7 1888.5 2214,3 
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Nga tabela nr. 4 shohim se R 134a, R 404a dhe R 407C janë zëvendësues për R 22. R 

404a dhe R 407C kanë një nxehtësi specifike më të lartë të avullimit në krahasim me R 22 dhe 

do të kenë një shpejtësi më të ulët të rrjedhjes së ftohësit nëpër sistem për të njëjtin kapacitet 

sistemi. Për shkak të rrjedhjes më të ulët dhe densitetit më të ulët të fluidit punuese në gjendje të 

lëngshme ose të avullit, na tregon se do të nevojitet një diametër më i vogël i vijave të tyre. Sa 

më i lartë të jetë densiteti i fluidit të punës, aq më i lartë do të jetë efekti ftohës vëllimor ose 

dimensionet e kompresorit do të jenë më të vogla sa më i lartë të jetë presioni i ftohësit. Në një 

sistem të pompës së nxehtësisë gjeotermale, kolektorët horizontal dhe vertikal janë të mbushur 

me përzierje glikoli ose shëllirë që transferojnë nxehtësinë e tokës në pompën termike. Shëllirë 

është një zgjidhje e kripës dhe ujit. Për shkak të përqendrimit të kripës, ato ngrijnë në një 

temperaturë të caktuar dhe kanë një pikë ngrirjeje më të ulët se pika e ngrirjes së vetë ujit. 

 
Figura.28. Pikat e ngrirjes në lidhje me përmbajtjen e fluideve(freoneve) në ujë. 

Mund të vërejmë se temperatura e pikës së ngrirjes ndryshon në raport me pjesën e 

përqendrimit të fluidit në ujë, gjegjësisht se temperatura e pikës së ngrirjes rritet ose zvogëlohet 

me sasinë e aditivit në ujë. Tretësirat më të përdorura janë kloruri i kaliumit dhe uji (CaCl2 + 

H2O) dhe një tretësirë e klorurit të natriumit dhe ujit NaCl + H2O.  

Në një sistem korrozioni mund të ndodhë brenda qarkut të burimit të nxehtësisë nëse në 

kolektor formohen jastëkë ajri që përmbajnë dioksid karboni dhe oksigjen. Prandaj, shpesh 

përdoret vetëm në një sistem me unazë të mbyllur, sepse është e mundur që kolektori gjeotermik 

të derdhet nëpërmjet një valvule. Përzierjet më të përdorura të glikolit janë etilen glikol C2H6O2 

dhe propilen glikol C3H8O2. 
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Tabela.7.  Karakteristak e etilen-glikoli dhe propilen-glikol 

PASURIA 
ETILEN-

GLIKOLI 

PROPILENE-

GLIKOL 

DENDËSIA NË 20 ° C, kg / m3 1113 1036 

TEMPERATURA E NGOJES NË 1013 bar, °C 198 187 

Akull, ° C -12,7 <-60,0 

KAPACITETI SPECIFIK NXEHTËSISË NË 20 ° 

C, c (kJ / kgK) 
2,347 2,418 

Nxehtësia e avullimit LATENT NË 1.013 bar, kJ / 

kg 
846 688 

   

6. Llojet e kaldajave me pelet dhe përdorimi i tyre  

 

Peleti i drurit është lëndë djegëse e ngurt për nga shfrytëzimi dhe përdormi i tij, për 

dallim nga lëndet djegëse tjera që janë përdorë deri më tani ka disa dallime nga përberja e saj, 

forma, madhësi të vogla, të reja, të forta, të destinuara për ngrohjen e hapësirave, furnizimin me 

ujë të nxehtë dhe në sistemet e mëdha të prodhimit të energjisë. Peletat drurit janë një produkt i 

gjithanshëm të ndërtuar si një konkurrencë ndaj lëndëve djegëse fosile në prakticitet, efikasitet 

dhe kosto. Teknologjia përfshin prodhimin, furnizimin dhe përdorimin e karburantit të peletit dhe 

pajisjeve për djegije te peletit të drurit. 

 

Dorëzimi i rregullt i garantuar i peletit të kontrolluar me cilësi ishte baza për pranimin 

pajisja për djegien e peletit. Kaldajat e dedikuara për ngrohjen e hapësirave të vogla dhe kaldaja 

për hapësira më të mëdha ato janë shfaqur në 30 vitet e fundit. Ngrohësit e hapësirës dhe kaldaja 

në treg variojnë nga niveli më i lartë dizajni modeli dhe madhësi të ndryshme në sisteme më të 

zakonshme dhe më të lira. Për sa i përket kontrollit të cilësisë së lëndës së parë, preferohen tre 

faktorë kryesorë peleti krahasuar me lëndët djegëse të tjera me bazë druri: besueshmëria në 

sistemet e automatizuara (edhe në sisteme të vogla), kosto më të ulëta transporti dhe prodhime 

më të larta dhe më të parashikueshme të nxehtësisë si dhe shkalla e kontrollit të temperaturës më 

të larta. 

6.1.Përbërja e peletit të drurit 

 

Peletat janë biokarburantet e ngurta me cilësi të qëndrueshme, përmbajtje të ulët 

lagështie, densitet të lartë energji madhësi dhe forma homogjene. Tregu i peletit për kërkesat e 

përdorimit shtëpiak peleti me cilësi të lartë, sepse ato përdoren kryesisht në kaldajat e vogla. 

Standardet për kaldaja të vogla, ato që japin nën 100 kW kanë kërkesa më të larta cilësore në 

krahasim me ato kaldajat më të mëdha, veçanërisht për ato që përdoren në industri.  
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Peletat industriale janë përshtatur me kërkesat e kaldajave të mëdha dhe është relativisht 

më e lirë se peleti për një  familje. Peletat industriale nuk lejohen të përdoren si lëndë djegëse për 

kaldaja në nje familje  shtepijake, pasi mund të sjellë vështirësi serioze në sistemin e funksionimt 

të saj. 

 

Lëndët e para më të zakonshme për prodhimin e peletave të drurit janë: ashkla, gdhendjet  

e tij mbetjet nga përpunimi i tij. Furnizimi dhe ruajtja bëhet zakonisht grumbullohet në 

kompanitë e përpunimit të drurit është i thatë, ndërsa mbetjet nga pyjet dhe druri industrial ka një 

përmbajtje uji deri në 50%. për shkak të ndryshimit në përmbajtjen e lagështisë, kërkohen 

trajtime të ndryshme para kondensimit (në varësi të teknologjisë së peletimit). Lëndët e tjera të 

para për prodhimin e peletit të  drurit përfshijnë: lëvoren, copat e drurit (nga pyjet), kërcellin e 

kulturave bujqësore (kashtë, bar), mbetjet shtëpiake të renditura, letra dhe druri. 

 

Certifikimi EN plus përcakton tre klasa të cilësisë së peletit të drurit bazuar në ISO 

17225- 2 klasa dhe emërtohen: 

• EN plus A1 

• EN plus A2 

• EN plus B 

Klasa e pronës A1 përfaqëson nivelin më të lartë të cilësisë, i cili është veçanërisht i 

rëndësishëm për ato private përdoruesit përfundimtarë. Në klasën e pronës A2, vlerat kufitare për 

përmbajtjen e hirit, vlera kalorifike neto vlerat, përmbajtja e azotit dhe klorit dhe shkrirja e hirit 

janë më pak të rrepta. Klasa e pronës A2 është kryesisht i rëndësishëm për përdoruesit 

komercialë që përdorin kaldaja me pelet me nominal më të lartë kapaciteti. Peletet sipas klasës së 

vetive B janë të rëndësishme si peletët industrialë. Ndryshe nga prEN 14961-2, përdorimi i drurit 

të trajtuar kimikisht nuk lejohet gjithashtu në klasën e pronësB. 

Tabela.8. Vlerat kufitare të parametrave më të rëndësishëm të peletit. 

Peleti Njësia ENplus 

A1 

ENplus 

A2 

ENplus 

B 

Norma e 

testimit11) 

Diametri  mm 6 ± 1 ose 8 ±1 1 ISO 17829 

Gjatësia  mm 3.15 < L≤ 40 4) ISO 17829 

Lagështia w-%2 ≤ 10 ISO 18134 

Hiri w-%3 ≤ 0,7 ≤ 1,2 ≤ 2,0 ISO 18122 

Qëndrueshmëri mekanike w-%2 ≥0.98.05) ≥0.97.5 5) ISO 17831-1 

Thjeshtësia e 

grimcav(<3.15mm) 

w-%2 (≤ 1.0 6) (≥0.5 7)) ISO 18846 

Temperatura e peletit  oC ≤40 0)  

Kalori neto kW/kg2) ≥4.6 9) ISO 18125 

Dendësia e ngurtë kg/m3) 600 ≤ BD ≤ 750 ISO 17828 

Aditivë w-%2 ≤ 2,0 10)  
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Azoti w-%3 ≤ 0,3 ≤ 0,5 ≤ 1,0 ISO 16948 

Squfuri w-%3 ≤ 0,04 ≤ 0,05 ISO 16994 

Klorin w-%3 ≤ 0,02 ≤ 0,03 ISO 16994 

Temperatura e shkrirjes së 

hirit 

oC ≥ 1200 ≥ 1100 CEN/TC 

15370-1 

Arseniku mg/kg3) ≤1 ISO 16968 

Kadmium mg/kg3) ≤0,5 ISO 16968 

Krom mg/kg3) ≤10 ISO 16968 

Bakri mg/kg3) ≤10 ISO 16968 

Plumbi mg/kg3) ≤10 ISO 16968 

Mërkuri mg/kg3) ≤0.1 ISO 16968 

Nikel mg/kg3) ≤10 ISO 16968 

Zinku mg/kg3) ≤100 ISO 16968 

• Hiri prodhohet në 815 ° C 

• Në dhomen përfundimtare 

• Lëndë e thatë 

• Maksimumi 1% e peletit mund të jetë më i gjatë se 40 mm 

• Në vendin e ngarkimit të njësisë së transportit (kamion, anije) në vendin e prodhimit 

•  Në hyrje të fabrikës ose kur ngarkoni kamionë për dërgim tek përdoruesit përfundimtarë 

(dorëzimi i një pjese të ngarkesës dhe dorëzimi i plotë ngarkesë) 

• Në derën e fabrikës, kur qeset e peletit mbushen ose mbyllen qeset e mëdha. 

•  Në vendin e fundit të ngarkimit për dërgesat e kamionëve tek përdoruesit përfundimtarë 

(dorëzimi i ngarkesës së pjesshme dhe dorëzimi i plotë ngarkesë) 

• E barabartë me ≥ 16,5 MJ / kg në gjendjen përfundimtare 

• Sasia e aditivëve në prodhim duhet të kufizohet në 1.8 w-%, sasia e aditivëve pas 

prodhimit veshja) duhet të kufizohet në 0,2 w-% pelet. 
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Figura.29. Lënda djegëse pelet.  

Origjina dhe burimi i lëndëve të para për prodhimin e peletit të ndarë në klasa: 

A1 - trungu, mbetjet e drurit të patrajtuara kimikisht 

A2 - dru i plotë pa rrënjë, trungje, mbetje prerjesh, lëvore, mbetje druri të patrajtuar                  

kimikisht 

B - pyll, plantacion dhe dru të tjerë të patrajtuar kimikisht, nënprodukte dhe mbetje nga 

përpunimi i drurit industritë, druri i përdorur 

6.2.Djegia e peletit 

Fazat e djegies së peletit të drurit mund të ndahen ose klasifikohen  si më poshtë: 

• Tharja dhe avullimi i ujit 

• Piroliza (procesi i gjendjes) 

• Djegia e gazrave 

• Djegia e koksit 

Gjatë djegies së peletit, afërsisht 80% e energjisë lëshohet në formën e gazrave, dhe 20% e 

mbetur është lëshimet nga koksi i mbetur. 

6.3.Tharja e peletit 

Kur një pjesë e peletit të drurit futet në dhomën e djegies ku tashmë po ndodh djegia, 

nxehtësia e djegies do të avullojë ujin brenda peletit. Duke pasur parasysh se sasia e ujit të peletit 

është relativisht i vogël, kjo fazë ndodh relativisht shpejt dhe kalon në fazën e pirolizës. 

6.4.Procesi i djegies së peletit 

Me ngrohje të mëtejshme peleti fillon të lëshojë gazra. Në rreth 270 ° C piroliza do të 

prodhojnë nxehtësinë e mjaftueshme për të vazhduar procesin. Monoksidi i karbonit (CO), 

hidrogjeni (H2) dhe metani (CH4) formohen së bashku me hidrokarburet e tjera. 

 

Nëse ka oksigjen të mjaftueshëm, gazrat do të ndizen kur të arrijnë temperaturën e tyre 

inflamacion. Hidrogjeni reagon me oksigjenin për të formuar ujë, dhe karbonin nga 

hidrokarburet dhe karboni monoksidi do të digjet në dioksid karboni dhe avujt e ujit.  
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Nëse temperatura nuk është e mjaftueshme i lartë ose nëse nuk ka oksigjen të 

mjaftueshëm për t'u djegur, gazrat do të jenë në formën e tymit që do ndizet kur rritet 

temperatura ose furnizimi me oksigjen. 

6.5.Djegia e koksit 

Kur druri lëshon të gjitha gazrat, grimcat e mbetura të karbonit do të digjen me ndihmën 

e temperaturës, ajri primar dhe turbulenca do të ketë prush por jo flakë. Hiri i mbetur është 

primar përbëhet nga minerale jo të ndezshme. 

6.6.Përmbajtja e ujit 

 

Druri i thatë ka një vlerë të lartë kalorifike dhe nxehtësia e djegies duhet të hiqet nga 

dhomapër djegia për të parandaluar ndikimin e temperaturës së lartë në pjesët e furrës. Ka dru të 

lagur vlera kalorifike më e ulët dhe dhoma e djegies duhet të jetë e izoluar për të ruajtur 

nxehtësinë gjatë procesit të djegies. Dhomat e djegies zakonisht janë të izoluara me izolim zjarri 

dhe nxehtësi se pllakave. Prandaj, kaldajat janë krijuar për të djegur dru me një përmbajtje të 

lagështis specifike. Kjo është arsyeja pse fishekët e drurit mund të përdoren vetëm në sistemet e 

krijuara për të djegur peletat e drurit. 

6.7.Hiri 

Peletat e drurit përmbajnë papastërti të ndryshme që përbëhen nga përbërës jo të 

ndezshëm, kryesisht hiri. Vetë hiri është i padëshirueshëm, sepse përfshin pastrimin e tymit 

grimcat e gazrave asgjësimi i hirit dhe skorjes. Përqindja e hirit në dru është shkaku i papastërtisë 

dhe rërës bllokuar në lëvoren dhe kripën që përthithet gjatë periudhës së rritjes së pemës. 

Peletat e drurit kanë një përmbajtje të ulët të hirit, zakonisht rreth 0.5%. Hiri përbëhet në një 

pjesë të mineraleve jo të ndezshme dhe pjesërisht nga mineralet, rëra dhe papastërtitë. Hiri 

përmban sasi të vogla të metaleve të rënda, të cilat janë burim i ndotjes së padëshiruar, por është 

pjesë e tyre përgjithësisht më e ulët se hiri i lëndëve djegëse të tjera të ngurta. Peletat e drurit 

përmbajnë edhe kripëra që ndikojnë në procesin e djegies. Kripërat janë kryesisht kalium dhe 

pjesërisht natrium. Kaliumi dhe natriumi zakonisht japin një hi ngjitës, i cili shpesh ngjitet në për 

sipërfaqet e bojlerit. Përmbajtja e kaliumit dhe natriumit në dru është zakonisht aq e ulët sa nuk 

krijojnë problem kur ndizet nga teknikat tradicionale të ngrohjes. Kur hiri nxehet mjaftueshëm, 

grimcat e tij bëhen të buta dhe ngjitëse zbutja e tyre  ndryshon me lloje të ndryshme të 

biokarburanteve dhe temperatura te tyre. Për shumicën e lëndëve djegëse të drurit, duke përfshirë 

fishekë druri, temperatura e zbutjes është rreth 1100 ° C. 

6.8.Metodat e instalimit të kaldajave me pelet 

Cilësia e lartë dhe konstante e peletit krijon dallime të rëndësishme midis teknologjive të 

djegies peletit dhe teknologjitë konvencionale të djegies. Zhvillimi i kaldajave automatike mbi 

karburantin e biomasës ofrohet me aftësi të ngjashme funksionimi si për sistemet e ngrohjes me 

naftë ose gaz njashtu edhe për sistemin e peletit si lëndë djegëse. 
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Krahasuar me copëzat e drurit, fishekët janë më të lehtë për t'u futur në kaldaja, kështu që 

furnizimi automatike është i mundur . Vetë kaldaja mund të rregullohet më saktë sepse peleti ka 

një lagështi të vazhdueshme dhe madhësia e grimcave. Peleti gjithashtu kërkonë më pak hapësirë 

ruajtëse. Sistemet e ngrohjes me peletë janë vërtetuar të jenë më pak të prirur ndaj prishjes dhe 

më të lehtë për t'u përdorur. 

 

Peleti përdoret në të gjitha zonat nga kaldajat e vogla me kapacitet nominal deri në 100 

kWh dhe kaldaja të mesme nga 100 deri në 1000 kWh, deri te kaldajat e mëdha me kapacitete 

nominale më të lartë se 1000 kWh. 

 

Për kaldaja që përdoren ekskluzivisht për djegien e lëndëve djegëse të ngurta që japin 300 

kW, përdoret standardi EN 303-5: 1999, një standard zyrtar evropian (EN) nga CEN i cili është i 

standardit kombëtar në secilin prej vendeve të Bashkimit Evropian. Të gjitha kaldajat me pelet 

duhet të takohen kërkesat minimale të EN 303-5 për t'u përdorur. Prandaj, ky standard përfshin 

kaldaja për biokarburantet e kondensuar si pelet dhe briket. Kaldaja që kanë manuale ose 

automatike. Furnizimi me karburant bën një ndryshim të rëndësishëm për sa i përket kufizimeve 

në vlerat e emetimeve dhe kërkesave por efikasiteti i bojlerit ndryshon në varësi të metodës së 

furnizimit me karburant. 

6.9.Sistemi i kaldajave me kapacitet më të vogël se 100kW  

 

Sistemet e vogla përkufizohen si kaldaja me bojler me një kapacitet nominal deri në 100 

kWh. Tregu për Sistemet e ngrohjes me pelet janë në rritje në shumë vende, p.sh. Austri, 

Gjermania dhe Suedia. Sisteme të tilla përdoren në familje si një kalda dhome ose si një sistem 

ngrohje qendrore, si dhe në mikro-rrjetet dhe industritë më të vogla. Teknologjitë e djegies në 

kaldaja me pelet duhet të jenë në përputhje me standardet më të larta në mënyrë që trajtimi i 

pandërprerë përfundimtar dhe i lehtë për përdoruesin është i garantuar. 

6.10. Klasifikimi i kaldajave me pelet 

Sistemet e kaldajave me  pelet mund të ndahen apo mund të klasifikohen në disa lloje të 

cilat janë sistemet e : 

Llojit të kaldajes,  

Mënyrës së furnizimit me karburant në kaldaj   

dhe sipas ndërtimi të kaldajes .  

Të tre ndarjet do të përshkruhen më poshtë. 

Ka dy lloje kaldajash, kaldaja të dhomës dhe sisteme ngrohje me pelet, kaldajat  me pelet 

me djegije të brendshëm është një sistem ngrohje i vendosur në dhomën që ngrohet drejtpërdrejt. 

Dhe sistemet e ngrohjes qendrore qe ngrohen dhomat e të gjithë objektit nga një vend (qendror).  
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Ngrohja transmetohet përmese ujit në sistemin instalues dhe ngrohë objektin përmes 

llojeve të ndryshme të trupave ngrohës (radiatorë, ngrohje dyshemeje ose muri).  Si i tillë sistemi 

mund të përdoret gjithashtu me të ashtuquajturat mikro-rrjete që furnizojnë me ngrohje grupe të 

ndërtesave të ndryshme. Në varësi të ndërfaqes midis bojlerit dhe djegësit, ekzistojnë tre lloje 

sistemesh për ngrohje qendrore, kaldaja me djegës të jashtëm, kaldaja me djegës të brendshem,  

kaldaja me djegës të integruar. 

6.11. Kaldajat e peletit me djegie të brendshme 

Stufat me pelet janë të pajisura më mirë me një rezervuar të integruar nga i cili është vetë 

sobë e furnizimet. Rezervuari është i mjaftueshëm për të punuar nga disa orë në disa ditë, në 

varësi ndërtimi. Është gjithashtu e mundur të bëhen sisteme që kanë një furnizim peleti që ruhet 

në një tjetër dhomë. Funksionimi i vazhdueshëm i furrës mundësohet nga elektronika e integruar. 

Edhe sobat me pelet ato gjithashtu mund të përmbajnë ujë ftohës. Figura 37 tregon një sobë me 

pelet dhome. 

 

 

 
 

Figura.30.  Kaldaja me pelet me një rezervuar të integruar i cili është vetë furnizim. 

 

 

6.12. Kaldaja me pelet me djegie të jashtme 

 

Në kaldajat me pelet me djegës të jashtëm, djegia e peletit bëhet në djegësin që është 

ndodhet jashtë bojlerit dhe vetëm gazrat e tymit hyjnë në bojler. Një shembull i një kaldaje të 

tillë është paraqitur në .Fig 31. Kjo qasje lejon optimizimin e veçantë të bojlerit dhe djegësit. 
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Figura.31. Kaldaja me pelet me djegës të jashtëm: 1-ndezje (ajër i nxehtë), instalim 2-ajër 

me  furnizim të veçantë të ajrit primar dhe dytësor, valvul 3 rrotullues, kuti me 4 vrima për 

shkëmbyesi i hirit dhe nxehtësisë, rezervuari me 5 pelet të integruar, 6 dorezë për pastrim gjysmë 

automatic këmbyesit e nxehtësisë. 

Një djegës i jashtëm mund të përdoret gjithashtu për të konvertuar një kaldaj ekzistues që  

përdor vaj ose dru për ngrohje ose ngrohje me pelet. Kjo mënyrë e konvertimit të sistemeve të 

vjetra është shumë e zakonshme. Konvertimi i një kaldaje ekzistues me një djegës peleti është 

një mënyrë e lirë për të ndryshuar rrugën e ngrohjes pa ndërruar bojlerin. Disavantazhet e këtij 

konvertimi janë nevoja e shtuar për të pastruar ngrohësin si dhe rritja e emetimeve të gazrave të 

hirit në krahasim me sistemet që janë tashmë të pajisura me sistemet e duhura të kontrollit. 

 

Një lloj i veçantë djegësish horizontale të përshtatshme për djegien e lëndëve djegëse të 

biomasës është në treg për 40 vjet. Parimi i djegësve horizontale është paraqitur në figurën 39. 

Shumica e pajisjeve janë projektuar për madhësi të prodhimit nga 20 deri në 40 kW dhe përdoret 

për ngrohjen e objekteve  të vogla familjare. Lëndët djegëse të përshtatshme për këto pajisje 

janë, druri, torfa dhe pelet. Duke përdorur pak më ndryshe djegësit horizontale të ndërtimit 

përdoren gjithashtu për efekte më të larta termike deri në 1 MW. 
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Figura.32. Kaldaja me pelet me djegës horizontal. 

 

Djegësi, tek i cili furnizimi i peletit bëhet me anë të një transportuesi me vidë, është prej 

gize hekur i veshur me material zjarrdurues ose cilindër horizontal i ftohur me ujë. Ftohja e ujit 

të disa djegës siguron qëndrueshmërinë e materialit të djegësit dhe përmirëson izolimin termik të 

djegësit për të reduktuar humbjet e rrezatimit. Kur përdoret peleti i thatë temperatura e 

karburantit brenda djegësit mund të rritet mbi 1000°C. Djegësi është vendosur gjysma brenda 

kaldajes dhe gjysma jashtë saj, në mënyrë që e gjithë dhoma e djegies së bojlerit në mënyrë 

efektive luan një rol në transmetimin e ngrohjes nga rrezatimi. Ideja themelore e një djegësi 

horizontal është që karburanti të shpërndahet saktësisht siç kërkohet nga ngrohja. 

 

Sasia e karburantit të dorëzuar në djegës është mjaft e vogël furnizohet ajri me djegie 

përmes një ose më shumë grykave, gjë që siguron djegie shumë efikase dhe të pastër.  

 

        Raporti maksimal dhe prurja minimale e bojlerit të ndërtuar në këtë mënyrë është nga 0 në 

100% (kur nuk ka nevojë me për  ngrohje, djegësi kalon në modalitetin boshe, ku vetëm një sasi 

shumë e vogël peleti digjet për mbajtjen e flakës të ndezur.  

 

Në këtë mënyrë nxehtësia nuk merret nga kaldaja) por djegësi është i kontrolluar nga termostati i 

vendosur në ujin e bojlerit, metoda e ndezjes-fikjes për djegësit më të vegjël dhe djegës më të 

mëdhenj eshte një metodë më e sofistikuar.  

 

Ky lloj djegësi është projektuar fillimisht për të djegur copat e drurit, por edhe fishekët e drurit 

Torfa është një lloj karburanti më i përshtatshëm për këta djegës sepse ato japin emetime të ulëta 

dhe të larta efikasiteti i djegies. 
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6.13. Kaldajat me pelet me djegie të integruar 

 

Shumica e kaldajave të ngrohjes qendrore në Evropën Qendrore, veçanërisht në Austri 

dhe Gjermani, janë ose kaldaja me djegës të integruar ose kaldaja me djegës të futur. Fotografia 

tregon kaldajen me djegës të integruar. Në sisteme të tilla, kaldaja dhe djegësi formojnë një njësi 

kompakte që lejon optimizimin e karburantit. Shembulli i një kaldaje me djegësin e integruar 

është paraqitur në figurën. Djegësi është një njësi e pavarur që integrohet në kazan. Këto sisteme 

janë gjithashtu të optimizuara për përdorim të peletit dhe janë të përshtatshme. 

 

 

 

Figura.33. Kaldaja me pelet me djegës të integruar: 1-retortë, 2-furnizimi kryesor me ajër, 3 

Furnizimisekondar me ajër, kuti zjarri me 4 vida, ventilator me 5 djegie, 6 vida për furnizimin 

me pelet, 7-tavëll, 8-ngrohës me kruajtëse spirale, depo me 9 pelet, kalim gazi me 10 grila, 

Sistemi i furnizimit të peletit me 11 kryesorë, amortizues me 12 zjarri, sistem me 13 lëvizje 

përpastrim automatik, pajisje ndezëse automatike me 14 djegës, pajisje me 15 ekrane dhe 

kontroll (mikroprocesor). 

6.14. Mënyrat e furnizimit me pelet 

 

Varësishtë  nga mënyra e  furnizimit të peletit në kaldaj, ekzistojnë tri lloje të djegësit me 

furnizim të peletit të drurit: furnizimi i djegësit me pelet nga fundi , furnizimi i djegësit me pelet 

horizontal dhe furnizimi i djegësit me pelet nga lart. Sistemet e furnizimit me pelet janë paraqitur 

në figurë. 
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Figura.34. Djegësit me sisteme të ndryshme furnizimi me pelet: 1-djegëse me furnizim me pelet 

nga poshtë anash, 2 djegëse me furnizim horizontal të peletit, 3 djegëse me furnizim peleti nga 

lart faqet. 

 

6.15. Djegësi i kaldajës së peletit me furnizim nga fundi i pjesës së poshtme 

Në rastin e një djegësi me furnizues peleti, horizontalisht nga poshtë karburanti në pjesën 

e poshtme të rezervuarit shtyhet lart. Furnizohet ajri primar te dhoma e djegies përmes rotorit me 

anë te rrymimit të  lart në mënyrë që peleti të digjet në flakë lart gjithashtu hiri zbrazet në skajet 

e rotorit dhe bie poshtë.  

Ndikimi në skarën ekzistuese është i ulët për shkak të injektimit të ngadaltë të karburantit 

nga poshtë dhe nuk është bërë vorbull pluhuri, i cili shfaqet me furnizimin e peletit nga lart dhe 

pjesërisht me furnizimin e peleti horizontal. Megjithatë, djegia e karburantit dhe flaka që hyjnë 

në rezervuar mund të ndodhin gjatë shuarjes së sobes sepse prushi dhe sistemi i furnizimit me 

karburant janë gjithmonë në kontakt, gjë që kërkon përdorimin e masave të duhura shtesë. Figura 

tregon djegësin e peletit nga fundi nga ana e poshtme anash. 

 

 
Figura.35. Djegësi me furnizim të peletit nga poshtë. 

6.16. Djegësi i kaldajes me pelet me drejtim horizontal 

Krahasuar me sistemin e lart përmendur të furnizimit me pelet, te kaldajat e furnizimit 

horizontal ato furnizojnë karburantin vetëm anash. Krahasuar me furnizimin me karburant nga 

poshtë, flaka digjet horizontalisht. 
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Hiri kullohet në skajet e rotorit dhe bie poshtë tij. Efekti në prush është më i madh se 

sistemi i mëparshëm, por jo aq i fortë sa furnizimi me karburant nga lart për shkak të hyrjes 

anësore. Figura tregon një djegës me një furnizim horizontal të peletit. 

 

 
Figura.36. Djegëja me furnizim horizontal të peletit. 

6.17. Djegësi i kaldajës me pelet me furnizim nga pjesa e sipërme lart 

 

Ajri primar furnizohet nga pjesa e poshtme e grilës dhe rrjedh lart nëpër prush. Hiri bie 

përmes grilës poshtë djegësit. Ky lloj i kaldajes lejon furnizimin e sasisë së saktë të karburantit 

që kërkohet termikisht. Prandaj, futet vetëm një sasi e caktuar e peletit, e cila nevojitet për 

prodhimin e fuqis së nevojshme. Figura tregon një kaldaj me një sistem furnizimi me pelet nga 

lart.  

 

 
Figura.37. Furnizusi i ushqimit të peletit nga lart. 

6.18. Konstruksionet e djegësve të peletit 

 

Ekzistojnë dy modele kryesore të djegësve të peletit: kaldaja me rotor (vetë furnizim) dhe 

kaldaja me grila. Kaldajt me rotor (vetë furnizim) janë krijuar gjithmonë si një djegës me 

furnizim te karburantit nga ana e  poshtme. Grilat janë të ndërtuara me djegës me furnizim te 

karburantit nga ana  horizontale dhe me furnizim te karburantit nga ana e sipërme. 



 

 

Punim diplome 

48 
 
 

 

 Varësishtë  nga konstruksionit, kaldajat me grila mund të ndahen  në disa lloje si p.sh.:  

• Kaldaja me grila fikse 

• Kaldaja me grila rrëshqitëse  

• Kaldaja me grila me shkallë 

 

6.19. Temperatura e djegies së peletit 

 

Kaldajat moderne me pelet kanë ndezje automatike të peletit që funksionon nëpërmjet një 

ventilatori elektrik për furnizim me ajër të nxehtë. Një risi në ndezjen e peletit ose karburantit 

është ndezja me rezistencë ku burimi i ndezjes së peletit është prej karbit silikoni, ku gjatë 

normales puna zhvillon temperatura rreth 900 ° C (të qëndrueshme deri në 1200 ° C). Ajri rrjedh 

rreth burimit për djegije te peletit, dhe e ndihmon te bëhet  ngrohja dhe djegia e peletit. 

Temperatura e nevojshme e djegies së peletit të drurit është rreth 900-1000°C, ajo ruhet nga 

ndërtimi i saktë i dhomës së djegies në lidhje me sasin e peletit të ndezur dhe duke përputhur 

sasinë e ajrit me sasinë e karburantit të përdorur. 

 

Nëse temperatura brenda dhomës së djegies është shumë e ulët, ekziston rreziku që pjesa 

të bëhet hidrokarbure (PAH) nga druri dhe mbetje të padjegura. Temperaturat e ulëta të tymit 

mund të shkaktojnë korrozionin në kaldaj dhe kanalin e gazit të shkarkimit. Temperaturat që 

zhvillohen gjatë djegies se peletit është paraqitur në figurë. 

 

 
Figura.38. Fazat e djegies së peletit dhe temperatura e zhvilluar. 

6.20. Materiale për përbërjen e djegies së peletit 

 

Kërkesa kryesore që materiali për prodhimin e djegësit duhet të plotësojë është 

qëndrueshmëria në nivele të larta temperature, e cila përfshin rezistencën ndaj korrozionit në 

temperatura të larta: oksidimi, efekt squfuri, efekt klorur/kripë dhe rezistencë mekanike ndaj: 

zvarritjes, shtrembërimit, brishtësisë, lodhje termike, ndryshime të temperaturës. 

 

Çeliqet me temperaturë të lartë janë krijuar për të formuar një shtresë mbrojtëse oksidi. 

Oksidet e vetme që plotësojnë kriteret për shtresën mbrojtëse të lidhjeve janë oksidi i kromit 

(Cr2O3), oksidi i aluminit (Al2O3) dhe oksid silikoni (SiO2).  
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Keramik

a 

Çelik inox 

Nikeli rrit qendrushmerinë, forcën në temperaturë të lartë dhe rezistencën ndaj 

karburizimit dhe nitritimit. Mikrostruktura luanë një rolë më pak të rëndësishëm sesa përbërja 

kimike e çelikut. Shenjat e vizatuara të çelikut, çeliqet inox dhe lidhjet e nikelit përcaktohen nga 

standardet evropiane EN 10095 - Çeliqet dhe lidhjet e nikelit rezistente ndaj temperaturave të 

larta. Ky standard përmban 6 Llojet e ferritit, 14 lloje çelikut austenitik dhe 1 tip dupleks. Një 

krahasim i fuqive në temperaturë të lartë të çeliqeve të mikrostrukturave të ndryshme është 

paraqitur në diagram.  

 
  Fig.39. Krahasimi i përgjithshëm i karakteristikave të forcës në temperatura të larta 

austenitike, prej çeliku inox martensitik dhe ferritit me çeliqe të ulëta karboni dhe pa aliazh. 

 

Ndryshimet që ndodhin në mikrostrukturë pas ekspozimit të materialit në temperaturë të 

lartë është shfaqja e brishtësisë, domethënë formimi i një faze sigma të fortë, të brishtë, 

jomagnetike. Faza sigma ndodh në intervalin e temperaturës 500-950°C. Ky ndryshim strukturor 

ndodh në çeliqet austenitikë, ferritikë dhe dupleks dhe procesi i formimit varet nga temperatura. 

Kur një material është i ekspozuar ndaj një atmosfere oksiduese në temperatura të larta, 

zakonisht formohet shtresa mbrojtëse e oksidit në sipërfaqet e materialit.  

Nëse temperatura rritet, do të rritet gjithashtu shpejtësia e formimit të oksidit dhe shtresa 

mbrojtëse e oksidit do të plasaritet dhe do të shkëputet. Shtresa humb rolin e saj mbrojtës kur 

temperatura rritet. 

 

Figura.40. Djegësi i bërë nga qeramika dhe çeliku inox. 
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7. Analiza e konsumit energjetik te pompes termike dhe kaldajes  me pelet 

 

Kalkulimet e sistemit te ngrohjes-ftohjes se objektit (P+1) dhe perzgjedhja e pompes termike.  

Tabela.9. Koeficienti i transmetimit të nxehtësisë. 

 

 
Koeficijenti i Kalimit të nxehtësisë  

  

Muret e jashtme 
  

     
  

LLOJI I 

MATERIALIT 

   d [m] r [kg/m³] dr[kg/m²] l[W/m²K] Rl[m²K/W] 

Llaq vazhdues  0.020     0.88 0.023 

Stiropoll 0.150     0.04 3.750 

Llaq vazhdues  0.020     0.88 0.023 

Bllok  0.200     0.77 0.260 

Fasada finale 0.020     0.94 0.021 

  
     

4.076 

Rezistenca e kalimit të 

nxehtësisë 

 
Rk = Rb+Rl1+Rl2+Rl3+Rl4+Rj 

Rez.e kal. të nxehtësisë muri i brendshëm Rb = 0.130 [m²K/W] 

Rez.e kal. të nxehtësisë muri i jashtëm Rj  = 0.040 [m²K/W] 

Koeficijenti i kalimit të 

nxehtësisë 

 
k   = 1/Rk  = 0.235 [W/(m²K)] 

Koeficijenti i kalimit të nxehtësisë i 

përvetsuar 

          k  = 0.235 [W/(m²K)] 

 

Tabela.10. Muret e mbrendëshme me trashesi 12 cm 

  
LLOJI I 

MATERIALIT 

   d [m] r [kg/m³] dr[kg/m²] l[W/m²K] Rl[m²K/W] 

Llaq vazhdues  0.010     0.88 0.011 

Bllok  0.120     0.77 0.156 

Llaq vazhdues  0.010     0.88 0.011 

  
     

0.179 

Rezistenca e kalimit të nxehtësisë 
 

Rk = Rb+Rl1+Rl2+Rl3+Rl4+Rj 

Rez.e kal. të nxehtësisë muri i brendshëm Rb  = 0.130 [m²K/W] 

Rez.e kal. të nxehtësisë muri i jashtëm Rj   = 0.130 [m²K/W] 

Koeficijenti i kalimit të nxehtësisë 
 

k    = 1/Rk = 2.280 [W/(m²K)] 

Koeficijenti i kalimit të nxehtësisë i përvetsuar            k = 2.280 [W/(m²K)] 

 

Tabela.11. Muret e mbrendëshme me trashesi 20 cm 
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LLOJI I MATERIALIT    d [m] r [kg/m³] dr[kg/m²] l[W/m²K] Rl[m²K/W] 

Llaq vazhdues  0.020     0.88 0.023 

Bllok  0.200     0.77 0.260 

Llaq vazhdues  0.020     0.88 0.023 

  
     

0.305 

Rezistenca e kalimit të nxehtësisë 
 

Rk = Rb+Rl1+Rl2+Rl3+Rl4+Rj 

Rez.e kal. të nxehtësisë muri i 

brendshëm 

 
Rb  = 0.130 [m²K/W] 

Rez.e kal. të nxehtësisë muri i jashtëm 
 

Rj   = 0.130 [m²K/W] 

Koeficijenti i kalimit të nxehtësisë 
 

k    = 

1/Rk = 

1.769 [W/(m²K)] 

Koeficijenti i kalimit të nxehtësisë i përvetsuar            k = 1.769 [W/(m²K)] 

Tabela.12. Dyshemeja 

LLOJI I MATERIALIT    d [m] r [kg/m³] dr[kg/m²] l[W/m²K] Rl[m²K/W] 

Parket 0.022     0.64 0.034 

Pllak masive 0.200     1.20 0.167 

Termoizolimi -Stiropor 0.050     0.04 1.250 

PVC Folija 0.004     0.19 0.021 

Llaq vazhdues  0.020     0.88 0.023 

Esteri i cimentos së armuar 0.050     1.40 0.036 

  
     

1.531 

Rezistenca e kalimit të nxehtësisë 
 

Rk=Rb+Rl1+Rl2+Rl3+Rl4+Rl5+Rj 

Rez.e kal. të nxehtësisë nga brenda 
 

Rb  = 0.130 [m²K/W] 

Rez.e kal. të nxehtësisë nga brenda 
 

Rj   = 0.040 [m²K/W] 

Koeficijenti i kalimit të nxehtësisë 
 

k    = 1/Rk = 0.588 [W/(m²K)] 

Koeficijenti i kalimit të nxehtësisë i përvetsuar            k = 0.588 [W/(m²K)] 

Tabela.13. Tavani 

LLOJI I MATERIALIT    d [m] r [kg/m³] dr[kg/m²] l[W/m²K] Rl[m²K/W] 

Pllak masive 0.200     1.20 0.167 

Termoizolimi -Stiropor 0.150     0.04 3.750 

Llaq vazhdues  0.020     0.88 0.023 

  
     

3.939 

Rezistenca e kalimit të nxehtësisë 
 

Rk=Rb+Rl1+Rl2+Rl3+Rl4+Rl5+Rj 

Rez.e kal. të nxehtësisë nga brenda 
 

Rb  = 0.130 [m²K/W] 

Rez.e kal. të nxehtësisë nga brenda 
 

Rj   = 0.040 [m²K/W] 

Koeficijenti i kalimit të nxehtësisë 
 

k    = 1/Rk = 0.243 [W/(m²K)] 

Koeficijenti i kalimit të nxehtësisë i përvetsuar            k = 0.243 [W/(m²K)] 

Tabela.14. Dritaret dhe dyert. 

Dritaret  e jashtme           k = 0.600 [W/(m²K)] 

Dyert e jashtme           K= 3.000 [W/(m²K)] 

Tabela.15. Llogaritja e humbjeve të nxehtësisë, dhomë dite. 
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Tabela.16. Llogaritja e humbjeve të nxehtësisë, kuzhina. 

 
 

Tabela.17. Llogaritja e humbjeve të nxehtësisë, dhomë gjumi. 
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Tabela.18. Llogaritja e humbjeve të nxehtësisë, banjo. 

 
Tabela.19. Llogaritja e humbjeve të nxehtësisë, parahyrje. 
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Tabela.20. Llogaritja e humbjeve të nxehtësisë, koridori. 

 
 

 

Tabela.21. Llogaritja e humbjeve të nxehtësisë, dhomë gjumi 1. 
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Tabela.21. Llogaritja e humbjeve të nxehtësisë, dhomë gjumi 2. 

 

Tabela.22. Llogaritja e humbjeve të nxehtësisë, dhomë gjumi. 
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Tabela.23. Llogaritja e humbjeve të nxehtësisë, banjo. 

Tabela.25. Llogaritja e humbjeve të nxehtësisë, banjo. 
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Tabela.26. Llogaritja e humbjeve të nxehtësisë, koridori. 

 

Tabela.28. Totali i sasisë së nxehtësisë. 
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Totali i sasisë së nxehtësisë se nevojshme për ngrohje është Qn= 12773W. Pas kalkulimit 

te sasisë se nevojshme te energjisë termike ne duhet të bëjmë përzgjedhjen e pajisjve të cilat do 

të përdoren për të mbuluar këtë kërkesë. 

 

Përzgjedhja e fancoilave është treguar në tabelën e mëposhtme. Fancoilat janë marrë nga 

prodhuesi Italian Sabiana, janë Fancoila të cilët punojnë me sistemet me ujë dhe përzgjedhja e 

tyre është bërë për temperatura punuese (40 − 45)℃ , në mënyrë që gjatë përdorimit të pompës 

termike të kemi kosto sa më minimale të operimit. 
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Tabela.29. Karakteristikat e fancoilave të parapetit nga prodhuesi Sabiana, për temperature të 

operimit  (40 − 45)℃. 

 

Figura.41.Pamja e llojit të Fancoil-it të përzgjedhur. Instalim në mur menyra e vendosjes dhe 

distancat nga dyshemeja. 
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FAN COIL ultra i hollë efikasitet i lartë, 30% më efikas se radiatorët standardë, dizajnë 

për kursimin e hapësirës, trashësia vetëm 13 cm, zë më pak vend krahasuar me modelet 

standarte, super silent dhe me e rendësishmja komoditet i saktë kontrolle digjital për matjen e 

temperaturës. 

 

Të gjitha fancoilat CRC me mbështetjën e centrifikimit  janë të pajisura me motorët 

elektrikë të cilët reduktojnë në mënyrë dramatike konsumin elektrik të deri në 40% krahasuar me 

modelet e mëparshme, me motorë me 6 shpejtësi si standard që ofron fleksibilitet më të madh në 

përzgjedhjen e produkteve. Tendencat e reja të tregut kanë çuar gjithashtu në një shtrirje të katër 

tubave modeli i cili tani ka një bateri LTHW me dy rreshta duke i dhënë përmirësim daljet në 

temperatura më të ulëta të prurjes dhe kthimit 

7.1. Përzgjedhja e pompës termike 
 

Pompa termike e përzgjedhur për të përmbushur kërkesat për nxehtësisë është bërë nga 

prodhuesi japonez Hitachi. Është përzgjedhur modeli Split (outdoor Unit RAS 5 WH(V)NPE, 

Indoor Unit RWM-5.0) me kapacitet COP=3.61: KW=14.0/15.7 për temperaturë të operimit  

(40 − 45)℃. Përzgjedhet pompa termike me kapacitet P=14 kW. 

Tabela.30. Karakteristikat e pompes termike te perzgjedhur. 
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Figura.42. Pompa termike Hitachi Yutaki S. 

 

 
Figura.43.Kompresor  rrotullues i pompes termike HITACHI. 

 

Kompresori rrotullues HITACHI DC INVERTER me te cilin funksionon pompa termike 

është prodhuar dhe zhvilluar për të rritur efikasitetin dhe besueshmërinë e punës sezonale, duke 

reduktuar fuqinë hyrëse: 

• Performancë e lartë në sezonin e ndërmjetëm 

• Efikasitet i lartë me shpejtësi të ulët (valvula lëshuese dhe dredha-dredha e ngjeshur e 

motorit DC INVERTER) 
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Figura.44.Valvula e re e kthimit të kursimit të energjisë elektrike (Vetëm për 4-10 HP). 

 

Valvula e re e kthimit arrin një reduktim të rëndësishëm të konsumit të energjisë, i cili 

është veçanërisht i dukshëm kur njësia nuk funksionon (në gjendje gatishmërie). Kështu, kostot 

vjetore të energjisë elektrike janë përmirësuar ndjeshëm. 

7.2. Përzgjedhja e kaminës me pelet 

 

Pasi  që kemi bërë përzgjedhjen e pompës termike P=14KW për të përmbushur kërkesen 

e nxehtësisë dhe ftohjes  të  cilën ne e kemi kërkuar në bazë të kalkulimeve që kemi bërë për 

objektin P+1. Gjithashtu kemi bërë krahasimin se në qoftëse  në vend të pompës termke kishim 

me instalue një kamin me lëndë djegëse të ngurt (Pelet) që është sistem vetëm për ngrohjen e 

objektit në bazë të kalkulimeve tona për përmbushjen e nxehtësisë së nevojshme  të cilen ne e 

kemi kerkuar për këtë sistem të ngrohjes kemi bere përzgjedhjen e kaminit P=15.5KW ku 

përfaqësues  për R.Kosovës është  Potera Alfa Plam. 

 

 
Figura.45.Kamin me pelet potera alfa plam. 
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Pas përzgjedhjes bëjmë analizen e shpenzimeve për pompë termike dhe për kaminin me 

pelet për 10 h punë brenda ditës. 

 

Tabel.31. Kalkulimet e kostove të energjisë elektrike dhe peletit të shpenzuar për një 

sezon dimër. 

 

8. ANALIZA EKONOMIKE  E KONSUMIT ME POMPA TERMIKE DHE 

KALDAJA ME PELET 
 

Tabela.32.Kalkulimet e kostove të instalimit të pompes së nxehtësisë dhe kaminës me pelet. 
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Tabela.33. Kalkulimet e kostove sipas punes ditore, javore, mujore, dhe vjetore të pompes së 

nxehtësisë dhe kaminës me pelet 

 

 

Lloji i ngrohjes Pompë nxehtësie Camin me Pelet 

Çmimi përfundimtar i instalimit 12810 € 7810 € 

Kostoja ditore në dimër 2.7 € 7.8 € 

Kostoja ditore në verë 2.7 € 0.0 € 

Kostoja javore në dimër 18.9 € 54.6 € 

Kostoja javore në verë 18.9 € 0.0 € 

Kostoja mujore në dimër 81 € 234 € 

Kostoja mujore në verë 81 € 0.0 € 

Kostoja vjetore e mirëmbajtjes 0.0 € 0.0 € 

Kostoja per sezonin dimror 486 € 1404  € 

Kostoja per sezonin  veror 486 € 0.0 € 

 

Tabela.34. Avantazhet dhe disavantazhet ndërmjet instalimit të pompës së nxehtësisë dhe 

kaminës me pelet. 

 

Avantazhet dhe disavantazhet Pompë 

nxehtësie 

Camin me 

Pelet 

Ndotja e mjedisit JO PO 

Kërkohet punë e përditshme JO PO 

Gjithashtu lejon ftohjen PO JO 

Ai përdor një burim energjie të rinovueshme PO JO 

Kërkon pajisje shtesë në një hapësirë të nxehtë (radiator, sobë) JO PO 

Pastrimi JO PO 

Mirëmbajtja JO PO 

Rreziku i mundshëm (zjarri, thithja e gazit) JO PO 
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9. PËRFUNDIMI 

 

Pompa termike mund të instalohet në çdo ndërtesë dhe në varësi të kushteve klimatike, 

madhësisë së parcelës përreth dhe disponueshmërisë së ujit për të përdorur efikasitetin maksimal, 

zgjidhet më efikasja midis llojeve të ndryshme të pompave termike. Përveç sigurimit të ngrohjes, 

pompat termike kanë edhe mundësinë e ftohjes, gjë që asnjë formë tjetër e ngrohjes nuk i lejon 

përdoruesit e saj. Në R. Kosoves, dhe vendet per rrethë saj pompa termike është ende një risi dhe 

është e nevojshme të edukohen përdoruesit për aplikimin e saj dhe të gjitha përfitimet që ofron. 

Megjithatë, interesi për instalimin e pompave termike po rritet çdo ditë e më shumë dhe ka një 

rritje të dukshme të instalimit të pompave termike për ngrohje.  

 

Kjo është veçanërisht e vërtetë për ndërtimet e reja, ku investitorët janë njerëz më të rinj 

që ndjekin trendet botërore dhe janë të vetëdijshëm për përfitimet që u sjell një pompë termike. 

Zgjerimi i pompave termike në këtë moment duket i pashmangshëm, veçanërisht nëse kemi 

parasysh rritjen e paralajmëruar të çmimit të lendeve djegse dhe burimeve të tjera të energjisë. 

Përveç kësaj, mundësia e bashkëfinancimit të instalimit të pompës nga shteti gjithashtu 

kontribuon në faktin që gjithnjë e më shumë njerëz zgjedhin instalimin e pompave termike. 

 

Vendet shumë të zhvilluara si Zvicra, Norvegjia, Suedia, Danimarka dhe Finlanda janë 

ndër të parat që njohën përfitimet e këtij sistemi ngrohjeje, ishin të parat që e zbatuan atë dhe po 

bëhen gjithnjë e më të pavarura nga energjia. Pas tyre vijnë Gjermania, Austria, Franca dhe 

Italia, të cilat prej vitesh ofrojnë lehtësira për instalimin e pompave të ngrohjes.  

 

Pompa termike kërkon një investim të lartë fillestar, por sigurisht që ia vlen edhe në 

planin afatgjatë. Pas instalimit, nuk ka kosto mirëmbajtjeje dhe përdoruesi është i pavarur nga 

ndryshimet në çmimet e lëndëve djegëse fosile dhe burimeve të tjera të energjisë në treg. Duke 

qenë se nuk përdor energji si gaz, naftë ose dru (pa flakë të hapur), pompa termike është 

jashtëzakonisht e sigurt për t'u përdorur, gjë që nuk është një fakt i papërfillshëm. Me zhvillimin 

e teknologjisë dhe rritjen e numrit të prodhuesve për shkak të rritjes së kërkesës, kostoja fillestare 

do të ulet dhe kështu pompa termike do të jetë më e aksesueshme për një numër më të madh të 

konsumatorëve. 

 

Ky punim paraqet kostot aktuale të një pompe nxehtësie në amvisëri dhe krahasimin e 

tyre me metodat e tjera më të zakonshme të ngrohjes. Llogaritjet e bëra tregojnë qartë se pas 

kostos fillestare dhe instalimit të pompës termike, kostot bien në mënyrë drastike dhe kursimet 

janë të dukshme. Rrjedhimisht, kthimi nga investimi mund të pritet në periudhën ndërmjet 5 dhe 

10 viteve dhe nëse shfrytëzohet mundësia e bashkëfinancimit, ky kthim mund të reduktohet në 

mënyrë drastike. Është e rëndësishme të theksohet se në përgjithësi, çdo investim në të cilin 

kthimi i investimit bëhet brenda 10 viteve karakterizohet si një investim i mirë. 
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Ngrohja me dru dhe pelet ka kostot më të larta vjetore, dhe kërkon angazhimin më të 

madh të përdoruesit përfundimtar sepse pa shtuar dru apo pelet në sistemin e ngrohjes nuk ka 

mundësi të ngrohesh. Përveç kësaj, ato kërkojnë rezervimin dhe ruajtje e lëndes djegëse në zonën 

e magazinimit. Ngrohja me gaz është mesatarisht 30% më e shtrenjtë në baza vjetore, por nuk 

kërkon hapësirë magazinimi.  

 

Disavantazhi i gazit është se ai i nënshtrohet rritjeve të shpeshta të çmimeve dhe 

shërbimet janë të nevojshme çdo vit në mënyrë që të mos ketë aksident që mund të çojë në 

shpërthim. Përveç uljes së kostove, pompa termike ofron edhe një dozë pavarësie, sepse e vetmja 

gjë që duhet të keni është një lidhje me energjinë elektrike, ndërsa me metodat e tjera të ngrohjes 

elektrike duhet të keni në dispozicion lëndë të parë me të cilën mund të ngroheni.  

 

Gjithashtu, nga të gjitha metodat e ngrohjes të paraqitura në këtë punim, është më e 

sigurta për t'u përdorur dhe e vetmja që nuk kërkon shërbim. Jo më pak e rëndësishme është 

komoditeti që keni me një pompë termike, sepse me pompat më të reja, të cilat janë të 

pajtueshme me rrjetin Wi-Fi, mund të rregulloni mënyrën e funksionimit edhe  në mos prezencen 

në shtëpinë tuaj. 

 

Përveç kostove të ulëta pas instalimit dhe kthimit të sigurt të investimit, arsyeja jo më pak 

e rëndësishme për instalimin e pompave termike është ruajtja konsekuente e mjedisit, e cila është 

përparësia e saj më e madhe. Në këtë mënyrë ne ruajmë mjedisin për brezat e ardhshëm. 

Fatkeqësisht, të gjithë jemi dëshmitarë sesi përdorimi i tepërt i burimeve natyrore nga njeriu e ka 

sjellë Tokën në prag të qëndrueshmërisë dhe është koha e fundit që të ndërmerren hapa seriozë 

për të zbutur së paku pasojat. Pompat termike janë aktualisht i vetmi sistem ngrohjeje që nuk 

lëshon CO2, nuk përmban asnjë ndotës dhe është miqësor me mjedisin dhe si i tillë imponohet si 

një zgjidhje logjike për të gjitha shtëpitë si financiarisht ashtu edhe ekologjikisht. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Punim diplome 

67 
 
 

 

Conclusion 
 

The heat pump can be installed in any building and depending on the climatic conditions, 

the size of the surrounding plot and the availability of water to use the maximum efficiency, the 

most efficient is chosen among the different types of heat pumps. In addition to providing heat, 

heat pumps also have the possibility of cooling, which no other form of heat allows its users. In. 

R. Kosovo, and the countries around it the heat pump is still a novelty and it is necessary to 

educate the users about its application and all the benefits it offers. However, interest in 

installing heat pumps is growing every day and there is a noticeable increase in the installation of 

heat pumps for heat. 

This is especially true for new constructions, where investors are younger people who 

follow world trends and are aware of the benefits that a heat pump brings. The expansion of heat 

pumps at the moment seems inevitable, especially given the announced rise in the price of fuels 

and other energy sources. In addition, the possibility of co-financing the installation of the pump 

by the state also contributes to the fact that more and more people choose to install heat pumps. 

Highly developed countries such as Switzerland, Norway, Sweden, Denmark and Finland 

are among the first to recognize the benefits of this heating system, were the first to implement it 

and are becoming increasingly energy independent. They are followed by Germany, Austria, 

France and Italy, which for years have provided facilities for the installation of heat pumps. 

The heat pump requires a high initial investment, but it is certainly worth it in the long 

run. After installation, there is no maintenance cost and the user is independent of changes in the 

prices of fossil fuels and other energy sources in the market. Since it does not use energy like 

gas, oil or wood (without open flame), the heat pump is extremely safe to use, which is not a 

negligible fact. With the development of technology and the increase in the number of 

manufacturers due to the increase in demand, the initial cost will decrease and thus the heat 

pump will be more accessible to a larger number of consumers 

This paper presents the actual costs of a household heat pump and their comparison with 

other most common heating methods. The calculations made clearly show that after the initial 

cost and installation of the heat pump, the costs fall drastically and the savings are noticeable. 

Consequently, the return on investment can be expected in the period between 5 and 10 years 

and if the opportunity for co-financing is used, this return can be drastically reduced. It is 

important to note that in general, any investment in which the return on investment within 10 

years is characterized as a good investment. 

Heating with wood and pellets has the highest annual costs, and requires the greatest 

commitment of the end user because without adding wood or pellets to the heating system there 

is no possibility of heating.  
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In addition, they require storage for storage and leave sawdust residues in the storage 

area. Gas heating is on average 30% more expensive on an annual basis, but does not require 

storage space.  

The disadvantage of gas is that it is subject to frequent price increases and services are 

needed every year so that there is no accident that could lead to an explosion. In addition to 

reducing costs, the heat pump also offers a dose of independence, because the only thing you 

need to have is a connection to electricity, while with other methods of electric heating you 

should have available raw materials with which you can warm up. 

  Also, of all the heating methods presented in this paper, it is the safest to use and the only 

one that does not require service. No less important is the comfort you have with a heat pump, 

because with newer pumps, which are compatible with the Wi-Fi network, you can adjust the 

mode of operation in the absence of your home. 

In addition to low post-installation costs and safe return on investment, no less important 

reason for installing heat pumps is the consistent preservation of the environment, which is its 

biggest advantage. In this way we preserve the environment for future generations. 

Unfortunately, we are all witnessing how the excessive use of natural resources by man has 

brought the Earth to the brink of sustainability and it is high time that serious steps were taken to 

at least mitigate the consequences. Heat pumps are currently the only heating system that does 

not emit CO2, does not contain any pollutants and is environmentally friendly and as such is 

imposed as a logical solution for all homes. Both financially and ecologically. 
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