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gjendjen e dëshiruar të hapësirës së brendshme higrotermike.

Në kapitullin e shtatë janë dhënë përfundimet dhe rekomandimet e nevojshme me konstatimet 
përkatëse për ndikimin e lagështisë në njerëz, produkte, procese të punës, në muret rrethuese të 
objektit, etj., për burimet dhe pasojat kur ka vlera ekstreme të pakontrolluar të lagështisë relative, 
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HYRJE 
 

Dizajni konvencional i ngrohjes, ftohjes, ventilimit dhe klimatizimit të ajrit (NVKA) zakonisht 

fokusohet në temperaturën e brendshme, por mbajtja nën kontroll e lagështisë është gjithashtu 

shumë e rëndësishme. Lagështia e tepërt dhe thatësia kanë të dyja pasoja negative, dhe 

rekomandimi është mbajtja e lagështisë brenda një intervali mesatar.  

Pothuajse të gjitha standardet duke përfshirë edhe atë nga Agjencia Amerikane për Mbrojtjen 

e Mjedisit (EPA) dhe Shoqaten Amerikane të Inxhinierëve të Ngrohjes, Ftohjes dhe 

Kondicionimit (ASHRAE) bien dakord që diapazoni optimal për lagështinë relative të 

brendshme duhet të jetë 30 % në 60%. Në shumë raste, sistemet e ngrohjes dhe ftohjes mund 

të ofrojnë temperaturë dhe lagështi të përshtatshme njëkohësisht.  

Megjithatë, kur kjo nuk është e mundur, inxhinierët e NVKA specifikojnë pajisjet e lagështimit 

ose de-lagështimit sipas nevojës. Meqenëse këto sisteme konsumojnë energji shtesë, 

rekomandohet që ato të blihen vetëm pas një vlerësimi profesional. 
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1. AJRIT I LAGËSHT 

 

Sipas fraksionit në mol (d.m.th., sipas numrit të molekulave), ajri atmosferik përbehet nga ajri 

i thatë dhe nga lagështira. Ajri i thatë përmban 78,08% azot, 20,95% oksigjen, 0,93% argon, 

0,04% dioksid karboni dhe sasi të vogla të gazrave të tjerë. Ajri gjithashtu përmban një sasi të 

ndryshueshme avulli uji, mesatarisht rreth 1% në nivelin e detit dhe 0.4% në të gjithë 

atmosferën. 

Lagështia është përqendrimi i avullit të ujit të pranishëm në ajër. Avulli i ujit, gjendja e gaztë 

e ujit, është përgjithësisht e padukshme për syrin e njeriut. Lagështia tregon mundësinë e 

pranisë së reshjeve, vesës ose mjegullës. 

 

 

1.1.   Lagështia atmosferike dhe reshjet 

 

Në varësi të Gjerësisë gjeografike, lagështia atmosferike zvogëlohet nga ekuatori drejt poleve 

në mënyrë të parregullt me gradientin e temperaturës e gjatësisë gjeografike. 

Ajri detar mund të jetë i ngopur në masën 80%, ndërsa ajri kontinental mund të jetë i ngopur 

vetëm deri në 20%. 

Me lartësinë, kapaciteti i ajrit për të mbajtur lagështinë zvogëlohet sepse ulet edhe temperatura. 

Duke parë ndryshimin ditor, lagështia absolute është e lartë gjatë pasdites dhe ulet me uljen e 

temperaturës. Lagështia relative është më e ulëta gjatë mëngjesit të hershëm, veçanërisht pas 

netëve të gjata, të qeta dhe të kthjellëta për shkak të kapacitetit të ulët të ajrit për të mbajtur 

lagështinë në një temperaturë të ulët. 

Sasia e vogël e ujit në avullin atmosferik, në raport me ujin në Tokë, përgënjeshtron rëndësinë 

e tij. Krahasuar me një njësi uji në ajër, detet përmbajnë të paktën 100,000 njësi, akullnajat e 

mëdha 1,500, toka poroze gati 200, dhe lumenjtë dhe liqenet 4 ose 5. Megjithatë, efektiviteti i 

avullit në ajër zmadhohet, nga roli i tij në transferimin e ujit nga deti në tokë nga kontaktet e 

reve dhe reshjeve dhe atë në thithjen e rrezatimit. 
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Avulli në ajër është përcjellësi i padukshëm që çon ujin nga deti në tokë, duke bërë të mundur 

jetën tokësore. Uji i freskët distilohet nga detet e kripura dhe bartet në tokë nga era. Uji avullon 

nga bimësia, dhe shiu bie gjithashtu në det, por deti është burimi më i madh dhe shiu që bie në 

tokë është më i rëndësishmi për njerëzit. Avulli i padukshëm bëhet i dukshëm pranë sipërfaqes 

si mjegull kur ajri ftohet deri në pikën e vesës. Ftohja e zakonshme gjatë natës do të prodhojë 

njolla mjegullore në luginat e freskëta. Ose avulli mund të lëvizë si një masë ajrore tropikale 

mbi tokë ose det të ftohtë, duke shkaktuar mjegull të përhapur dhe të vazhdueshme. Megjithatë, 

dërgimi i ujit me anë të mjegullës ose vesës është i lehtë. 

Kur ajri ngritët, ai transportohet në një rajon me presion më të ulët, ku do të zgjerohet dhe 

ftohet siç përshkruhet nga ekuacioni i gazit. Mund të ngritët në një shpat mali ose mbi pjesën 

e përparme të një mase ajri më të freskët dhe më të dendur. Nëse bërthamat e kondensimit 

mungojnë, pika e vesës mund të tejkalohet nga ajri ftohës dhe avulli i ujit bëhet i mbingopur. 

Megjithatë, nëse ka bërthama ose nëse temperatura është shumë e ulët, formohen pika reje ose 

kristale akulli dhe avulli nuk është më në maskën e padukshme të lagështisë atmosferike. 

Avulli i padukshëm ka një rol tjetër klimatik - domethënë, thithjen dhe lëshimin e rrezatimit. 

Temperatura e Tokës dhe ndryshimi i saj ditor përcaktohen nga ekuilibri midis rrezatimit hyrës 

dhe atij dalës. Gjatësia e valës së rrezatimit që vjen nga Dielli është kryesisht më e shkurtër se 

3 μm. Ai mezi absorbohet nga avujt e ujit dhe marrja e tij varet kryesisht nga mbulimi i reve.  

Lagështia e ajrit sipërfaqësor mund të pasqyrohet si presion avulli, por një hartë e këtij variabli 

duket shumë si ajo e temperaturës. Vendet e ngrohta janë të lagështa dhe ato të ftohta janë të 

thata; edhe në shkretëtira presioni i avullit është normalisht 13 mb, ndërsa mbi detet veriore 

është vetëm rreth 4 mb. Sigurisht, lagështia në materiale në dy zona të tilla do të jetë pikërisht 

e kundërta, kështu që lagështia relative është një indeks më i dobishëm. 

 

1.1.1. Lagështia atmosferike 

 

Lagështia atmosferike e cila është sasia e avullit të ujit ose lagështisë në ajër, është një tjetër 

element kryesor klimatik, siç janë edhe reshjet. Të gjitha format e reshjeve, duke përfshirë 

vesën, shiun, borën, kristalet e akullit dhe breshrin, prodhohen si rezultat i kondensimit të 

lagështisë atmosferike që formon retë në të cilat disa nga grimcat, nga rritja dhe grumbullimi, 

arrijnë madhësi të mjaftueshme për të rënë nga. retë dhe arrijnë në tokë. 
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Në 30 °C, 4 për qind e vëllimit të ajrit mund të zënë molekulat e ujit, por, kur ajri është më i 

ftohtë se -40 °C, më pak se një e pesta e 1 për qind e molekulave të ajrit mund të jetë ujë. 

Megjithëse përmbajtja e avullit të ujit mund të ndryshojë nga një parcelë ajri në tjetrën, këta 

kufij mund të vendosen sepse kapaciteti i avullit përcaktohet nga temperatura. Temperatura ka 

efekte të thella në disa nga indekset e lagështisë, pavarësisht nga prania ose mungesa e avullit. 

Lidhja midis një efekti lagështie dhe një treguesi të lagështisë kërkon prezantimin e 

njëkohshëm të efekteve dhe indekseve. Avulli në ajër është një përcaktues i motit, sepse ai së 

pari thith rrezatimin termik që largohet dhe ftoh sipërfaqen e Tokës dhe më pas lëshon rrezatim 

termik që ngroh planetin. Llogaritja e përthithjes dhe emetimit kërkon një indeks të masës së 

ujit në një vëllim ajri. Avulli gjithashtu ndikon në mot, sepse, siç tregohet më lart, ai 

kondensohet në re dhe bie si shi ose forma të tjera reshjesh. Gjurmimi i masave ajrore që 

mbajnë lagështi kërkon një indeks lagështie që ndryshon vetëm kur hiqet ose shtohet uji. 

Lagështia është termi i përgjithshëm që përshkruan sasinë e padukshme të avullit të ujit të 

pranishëm në ajër. Është një faktor klimatik shumë i ndryshueshëm që përbën vetëm një pjesë 

të vogël (që varion nga zero në katër përqind dhe mesatarisht rreth 2 % në atmosferë.) Lagështia 

matet me një instrument të quajtur higrometër. 

Avujt e ujit në atmosferë vijnë përmes avullimit nga oqeanet, liqenet, lumenjtë, fushat e akullit 

dhe akullnajat, përmes transpirimit nga bimët dhe frymëmarrjes nga kafshët. 

Rëndësia e lagështisë atmosferike: 

1. Avulli i ujit i pranishëm në retë që mbajnë shi është përgjegjës për të gjitha llojet e

reshjeve, dhe sasia e avullit të ujit të pranishëm në një vëllim të caktuar ajri tregon

kapacitetin potencial të atmosferës për reshje.

2. Avujt e ujit përthithin rrezatimin - si në hyrje ashtu edhe në tokë. Kështu, ai luan një rol

vendimtar në buxhetin e nxehtësisë së tokës.

3. Sasia e pranishme e avullit të ujit përcakton sasinë e energjisë latente të depozituar në

atmosferë për zhvillimin e stuhive dhe cikloneve.

4. Lagështia atmosferike ndikon në shpejtësinë e ftohjes së trupit të njeriut duke ndikuar

në temperaturën sensibile.

Indekset e lagështisë apo Matja e Lagështisë. Lagështia është një term i përgjithshëm dhe mund 

të shprehet në mënyrë sasiore në mënyra të ndryshme: Lagështia absolute, lagështia specifike, 

lagështia relative, etj. 
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Lagështia absolute. Lagështia absolute është përqendrimi ose dendësia e avullit në ajër. Nëse 

mw është masa e avullit në një vëllim ajri, atëherë lagështia absolute dv është thjesht: 

dv = mw / V, kgw/m3                                                                                      (1.1) 

në të cilën V është vëllimi. Ky indeks tregon se sa avull duhet të kalojë një rreze rrezatimi. 

Standardi përfundimtar në matjen e lagështisë bëhet duke peshuar sasinë e ujit të fituar nga një 

absorbues kur një vëllim i njohur ajri kalon nëpër të; kjo mat lagështinë absolute, e cila mund 

të ndryshojë nga 0 gram për metër kub në ajër të thatë në 30 gram për metër kub kur avulli 

është i ngopur në 30 °C. Megjithatë, dv e një parcele ajri ndryshon me temperaturën ose 

presionin, edhe pse uji nuk shtohet ose hiqet, sepse, siç thotë ekuacioni i gazit, vëllimi V rritet 

me temperaturën absolute ose Kelvin dhe zvogëlohet me presionin. 

 

Lagështia specifike. Meteorologu kërkon një indeks të lagështisë që nuk ndryshon me 

presionin ose temperaturën. Një veti e këtij lloji do të identifikojë një masë ajri kur ftohet ose 

kur ngrihet në presione më të ulëta lart pa humbur ose fituar avull uji. Për shkak se të gjithë 

gazrat do të zgjerohen në mënyrë të barabartë, raportet e peshës së ujit ndaj peshës së ajrit të 

thatë, ose ajri i thatë plus avujt, do të ruhen gjatë ndryshimeve të tilla dhe do të vazhdojnë të 

identifikojnë masën e ajrit. 

Raporti i përzierjes x është: 

x = mw/ mL, kgw/kgL                                                                                    (1.2) 

ku mL është masa e ajrit të thatë.  

 

Lagështia  specifike q është një raport tjetër: 

q = mw/ (mL + mw)                                                                                    (1.3) 

Për shkak se mw është më pak se 3 përqind e mL në presion normal dhe temperatura më të ftohta 

se 30 °C, x dhe q janë praktikisht të barabarta. Këto indekse zakonisht shprehen në gram për 

kilogram sepse janë shumë të vogla; vlerat variojnë nga 0 gram për kilogram në ajër të thatë 

deri në 28 gram për kilogram në ajër të ngopur në 30 °C. Indekset absolute dhe specifike të 

lagështisë kanë përdorime të specializuara, kështu që ato nuk janë të njohura për shumicën e 

njerëzve. 
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1.1.2. Lagështia relative 

Lagështia relative (ϕ) përdoret aq shpesh sa që një deklaratë e lagështisë, pa një mbiemër 

kualifikues, mund të supozohet të jetë lagështi relative. ϕ mund të përkufizohet, pra, në termat 

e raportit të përzierjes x që u prezantua më sipër: 

ϕ =  x/xn⋅100, %                                                                                     (1.4) 

Pjesëtuesi xn është raporti i përzierjes së ngopjes, ose kapaciteti i avullit. Prandaj, lagështia 

relative është përmbajtja e avullit të ujit në ajër në raport me përmbajtjen e tij në ngopje. Për 

shkak se raporti i përzierjes së ngopjes është një funksion i presionit, dhe veçanërisht i 

temperaturës, lagështia relative është një indeks i kombinuar i mjedisit që reflekton më shumë 

sesa përmbajtjen e ujit. Në shumë klima, lagështia relative rritet në rreth 100 % në agim dhe 

bie në 50 % deri në mesditë. Një lagështi relative prej 50 % mund të pasqyrojë shumë sasi të 

ndryshme avulli për vëllim ajri ose gram ajri, dhe nuk ka të ngjarë të jetë proporcionale me 

avullimin. 

Poret e vogla e mbajnë ujin më fort se poret e mëdha; Kështu, kur një material poroz del në 

ajër, të gjitha poret më të mëdha se një madhësi e caktuar (e cila mund të llogaritet nga lagështia 

relative e ajrit) thahen. 

Përmbajtja e ujit të një materiali poroz në temperaturën e ajrit tregohet mjaft mirë nga lagështia 

relative. Kompleksiteti i madhësive aktuale të poreve dhe viskoziteti i ujit që kalon nëpër to e 

bën lidhjen midis ϕ dhe lagështisë në materialin poroz të papërsosur dhe të arritur ngadalë. 

Thithja e madhe gjithashtu tendos muret e kapilarëve, dhe tkurrja pasuese përdoret për të matur 

lagështinë relative.    

Përthithja e ujit nga solucionet e kripës lidhet gjithashtu me lagështinë relative pa shumë efekt 

të temperaturës. Ajri mbi ujë i ngopur me klorur natriumi mbahet në 75 deri në 76 % lagështi 

relative në një temperaturë midis 0 dhe 40 °C. 

Në fakt, lagështia relative është një tregues mjedisor i përdorur gjerësisht, por ϕ i përgjigjet në 

mënyrë drastike ndryshimeve të temperaturave si dhe lagështisë, një përgjigje e shkaktuar nga 

efekti i temperaturës mbi pjesëtuesin xn në ϕ.  

Meqenëse, lagështia relative bazohet në përmbajtjen e avullit të ujit të ajrit si dhe në kapacitetin 

e tij, ajo mund të ndryshohet në njërën nga dy mënyrat: 

I. Nëse lagështia shtohet nga avullimi, lagështia relative do të rritet. 

II. Një ulje e temperaturës (pra, ulja e kapacitetit mbajtës të lagështisë) do të shkaktojë një 

rritje të lagështisë relative. 
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Lagështia relative përcakton sasinë dhe shkallën e avullimit dhe për këtë arsye është një faktor 

i rëndësishëm klimatik. Ajri që përmban lagështi në kapacitetin e tij të plotë në një temperaturë 

të caktuar thuhet se është "i ngopur". Në këtë temperaturë, ajri nuk mund të mbajë asnjë sasi 

shtesë lagështie. Kështu, lagështia relative e ajrit të ngopur është 100%.  

Lidhja ndërmjet temperaturës dhe lagështisë. Tabelat që tregojnë efektin e temperaturës në 

raportin e përzierjes së ngopjes xn janë lehtësisht të disponueshme. Lagështia e ajrit në ngopje 

shprehet më shpesh, megjithatë, si presion avulli. Kështu, është e nevojshme të kuptohet 

presioni i avullit dhe në veçanti natyra e gaztë e avullit të ujit.  

Presioni i avullit të ujit, i cili kontribuon në presionin e atmosferës, mund të llogaritet nga 

lagështia absolute dv nga ekuacioni i gazit: 

w
w v

w w

m RT RTp = = d
V M M

                                                                                    (1.5) 

në të cilën R është konstanta e gazit, T temperatura absolute, Mw pesha molekulare e ujit dhe e 

presioni i avullit të ujit në milibar (mb). 

Lagështia relative mund të përkufizohet si raporti i presionit të avullit të një kampioni ajri me 

presionin e ngopjes në temperaturën ekzistuese:  

ϕ =  pw/pn ⋅100, %                                                                                      (1.6) 

Më tej, kapaciteti për avull dhe efekti i temperaturës tani mund të paraqiten në termat e 

zakonshëm të presionit të avullit të ngopjes. 

Brenda një pellgu uji të lëngshëm, disa molekula mund të ikin vazhdimisht nga lëngu në 

hapësirën sipër, ndërsa gjithnjë e më shumë molekula avulli kthehen në lëng ndërsa 

përqendrimi i avullit rritet. Së fundi, një numër i barabartë po ikin dhe po kthehen; avulli më 

pas ngopet dhe presioni i tij njihet si presioni i avullit të ngopjes, pn. Nëse lëngu dhe avulli 

ngrohen, relativisht më shumë molekula ikin sesa kthehen, dhe ajo ngritet. Ekziston gjithashtu 

një presion ngopjeje në lidhje me akullin. Kurba e presionit të avullit të ujit ka të njëjtën formë 

si kurba për shumë substanca të tjera. Vendndodhja e tij është fiksuar, megjithatë, nga pika e 

vlimit prej 100 °C, ku presioni i avullit të ngopjes së avullit të ujit është 1013 mb (1 atmosferë 

standarde), presioni standard i atmosferës në nivelin e detit. Zvogëlimi i pikës së vlimit me 

lartësi mund të llogaritet. Për shembull, presioni i avullit të ngopjes në 40 °C është 74 mb, dhe 

presioni standard atmosferik afër 18,000 metra mbi nivelin e detit është gjithashtu 74 mb; 

Kështu, është vendi ku uji vlon në 40°C. 
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Reagimi i përditshëm i lagështisë relative ndaj temperaturës mund të shpjegohet lehtësisht. Në 

një mëngjes vere, temperatura mund të jetë 15 °C dhe lagështia relative 100 %. Presioni i avullit 

do të ishte 17 mb dhe raporti i përzierjes rreth 11 gram ujë për kilogram ajër në peshë. Gjatë 

ditës ajri mund të ngrohet deri në 25 °C, ndërsa avullimi mund të shtojë pak ujë. Në 25 °C 

presioni i ngopjes është plotësisht 32 mb. Sidoqoftë, nëse ajrit i është shtuar pak ujë, presioni i 

avullit të tij do të jetë akoma rreth 17 mb. Kështu, pa ndryshim në përmbajtjen e avullit, 

lagështia relative e ajrit ka rënë nga 100 në vetëm 53 %, duke ilustruar pse lagështia relative 

nuk identifikon masat e ajrit. 

Kuptimi i temperaturës së pikës së vesës mund të ilustrohet nga një mostër ajri me një presion 

avulli prej 17 mb. Nëse një objekt me temperaturë 15 °C sillet në ajër, mbi objekt do të formohet 

vesa. Prandaj, 15 °C është temperatura e pikës së vesës së ajrit - d.m.th., temperatura në të cilën 

avulli i pranishëm në një kampion ajri thjesht do të shkaktonte ngopje ose temperatura, presioni 

i avullit të ngopjes së së cilës është i barabartë me presionin aktual të avullit në një kampion 

ajri . Nën ngrirjen, ky indeks quhet pika e ngrirjes. Ekziston një korrespondencë një-për-një 

midis presionit të avullit dhe pikës së vesës. Pika e vesës ka virtytin të interpretohet lehtësisht, 

sepse është temperatura në të cilën një teh bari ose një xhami do të laget me vesë nga ajri. 

Idealisht, është gjithashtu temperatura e mjegullës ose formimit të reve. 

Kuptimi i qartë i pikës së vesës sugjeron një mjet për matjen e lagështisë. Një higrometër me 

pikë vese u shpik në 1751. Për këtë instrument, uji i ftohtë i shtohej ujit në një enë derisa të 

formohej vesa në enë dhe temperatura e enës, pika e vesës, siguronte një indeks të drejtpërdrejtë 

të lagështisë. Përdorimi më i madh i higrometrit të kondensimit ka qenë matja e lagështisë në 

atmosferën e sipërme, ku presioni i avullit prej më pak se njëmijtë milibar i bën mjetet e tjera 

jopraktike. 

Një tjetër indeks i lagështisë, deficiti i ngopjes, mund të kuptohet gjithashtu duke marrë 

parasysh ajrin me një presion avulli prej 17 mb. Në 25 °C ajri ka 31 – 17 apo 14, mb më pak 

presion avulli se avulli i ngopur në të njëjtën temperaturë; domethënë, deficiti i ngopjes është 

14 mb. 

Deficiti i ngopjes ka dobinë e veçantë të të qenit proporcional me aftësinë avulluese të ajrit. 

Deficiti i ngopjes mund të shprehet si: 

pn-pw=pn(1-ϕ/100)                                                                                    (1.7) 
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dhe, për shkak se presioni i avullit të ngopjes rritet me rritjen e temperaturës, e njëjta lagështi 

relative do të korrespondojë me një deficit më të madh ngopjeje dhe avullimi në temperatura 

të ngrohta. 

Lagështia mesatare relative. Lagështia mesatare relative për korrikun tregon provincat e 

lagështisë së hemisferës veriore kur thatësia është në maksimum. Në raste të tjera, lagështia 

relative përgjithësisht do të jetë më e lartë. Lagështitë mbi hemisferën jugore në korrik tregojnë 

lagështirat që rajonet e krahasueshme në hemisferën veriore do të arrijnë në janar, ashtu si 

korriku në hemisferën veriore sugjeron lagështirat në hemisferën jugore gjatë janarit. Një 

kontrast sigurohet duke krahasuar një bregdet të lagësht të ftohtë me një shkretëtirë. Lagështia 

e mesditës në bregun e Oregonit, për shembull, bie vetëm në 80 %, ndërsa në shkretëtirën e 

Nevadës bie në 20 %. Gjatë natës kontrasti është më i vogël, me mesataret përkatësisht mbi 90 

dhe rreth 50 %. 

 

Fig. 1.1. Lagështia mesatare relative vjetore 

 

Lagështia gjithashtu ndryshon rregullisht me lartësinë. Mesatarisht, gjysma e plotë e ujit në 

atmosferë qëndron nën 0,25 km, dhe vëzhgimet satelitore mbi Shtetet e Bashkuara në prill 

zbuluan 1 mm ose më pak ujë në të gjithë ajrin mbi 6 km. Një seksion tërthor të atmosferës 

përgjatë gjatësisë 75° P (P- perëndim) tregon një ulje të lagështisë me lartësinë dhe drejt poleve. 

Raporti i përzierjes është 16 gram për kilogram në veri të Ekuatorit, por zvogëlohet në 1 gram 

për kilogram në gjerësinë gjeografike 50 ° V (V- veri) ose 8 km mbi Ekuator. Ajri transparent 

që rrethon malet në mot të mirë është vërtet shumë i thatë. 
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Më afër tokës, përmbajtja e avullit të ujit gjithashtu ndryshon me lartësinë në një model të 

rregullt. Kur avujt e ujit kondensohen në sipërfaqen e Tokës gjatë natës, përmbajtja është më e 

madhe se sa në tokë; gjatë ditës përmbajtja është, në shumicën e rasteve, më pak lart se në tokë 

për shkak të avullimit. 

1.1.3. Avullimi dhe kondensimi 

Avullimi është procesi me të cilin lënda ndryshon nga gjendje e lëngshme në gjendje të gaztë 

ose avullore. Lagështia ose lagështia atmosferike nuk është gjë tjetër veçse avujt e ujit që kanë 

dalë nga oqeanet, lumenjtë, liqenet, pellgjet, bimët, kafshët dhe njerëzit në atmosferë. Për 

avullimin kërkohet energji termike dhe në rast të lagështisë atmosferike, energjia sigurohet nga 

rrezatimi diellor. Molekulat e ujit, të furnizuara me këtë energji, marrin lëvizjen e nevojshme 

për të ikur dhe për ta ruajtur këtë energji si nxehtësi latente e avullimit. Përsëri, kur avujt 

kondensohen në pika uji, kjo energji lëshohet në formën e nxehtësisë latente të kondensimit. 

Meqenëse procesi i avullimit përdor një sasi energjie, pjesa tjetër e masës burimore ftohet gjatë 

procesit. Kështu, avullimi shoqërohet me një efekt ftohës. Trupi i njeriut, për shembull, humbet 

nxehtësinë përmes djersës gjatë motit të ngrohtë për të qëndruar i freskët. Rrezatimi i përthithur 

nga toka balancon efektin ftohës të avullimit. 

Fig. 1.2. Harta që tregon shpërndarjen globale të reshjeve mesatare vjetore (në milimetra) 
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Avullimi, kryesisht nga deti dhe nga bimësia, plotëson lagështinë e ajrit. Është ndryshimi i ujit 

të lëngshëm në gjendje të gaztë, por mund të analizohet si difuzion. Shpejtësia e difuzionit, ose 

avullimit, do të jetë proporcionale me diferencën midis presionit të avullit të ujit në ajrin e lirë 

dhe avullit që është pranë dhe i ngopur nga lëngu avullues. Nëse lëngu dhe ajri kanë të njëjtën 

temperaturë, avullimi është proporcional me deficitin e ngopjes. Është gjithashtu proporcionale 

me përcjellshmërinë e mediumit ndërmjet avulluesit dhe ajrit të lirë. Nëse avulluesi është me 

ujë të hapur, përcjellshmëri do të rritet me ventilim. Por nëse avulluesi është një gjethe, uji që 

shpërndahet duhet të kalojë përmes ajrit të qetë brenda poreve të vogla midis ujit brenda dhe 

ajrit të thatë jashtë. Në këtë rast poroziteti mund të modifikojë përcjellshmërinë - konduksionin 

më shumë sesa ventilimin.  

Megjithatë, temperatura e avulluesit është rrallë e njëjtë me temperaturën e ajrit, sepse çdo 

gram avullimi konsumon rreth 600 kalori (2500 xhaul) dhe në këtë mënyrë ftohet avulluesi. 

Prandaj, disponueshmëria e energjisë për të ngrohur avulluesin është po aq e rëndësishme sa 

mungesa e ngopjes dhe përcjellshmëria e ajrit. Jashtë, një pjesë e kësaj nxehtësie mund të 

transferohet nga ajri përreth me anë të konveksionit, por pjesa më e madhe e saj duhet të 

sigurohet nga rrezatimi. Avullimi është më i shpejtë në ditët me diell sesa në ato me re, jo 

vetëm sepse dita me diell mund të ketë ajër më të thatë, por edhe sepse dielli ngroh avulluesin 

dhe kështu rrit presionin e avullit në avullues. Në fakt, sipas llogaritjes së mirënjohur të 

avullimit të Penman (një ekuacion që e konsideron avullimin e mundshëm si funksion të 

lagështisë, shpejtësisë së erës, rrezatimit dhe temperaturës), kjo humbje e ujit përcaktohet në 

thelb nga bilanci neto i rrezatimit gjatë ditës.  

 

Disa faktorë ndikojnë në shkallën e avullimit: 

1. Sasia e ujit në dispozicion: Shkalla e avullimit është më e madhe mbi oqeane sesa mbi 

kontinente. 

2. Temperatura: Një temperaturë e lartë nënkupton disponueshmëri më të madhe të 

energjisë për avullim; Kështu, shpejtësia e avullimit është drejtpërdrejt proporcionale 

me temperaturën e sipërfaqes së avullimit. 

3. Lagështia relative: Meqenëse kapaciteti mbajtës i lagështisë i ajrit në një temperaturë 

të caktuar është i kufizuar, ajri më i thatë (ose ajri me lagështi relative më të vogël) 

avullon më shumë ujë se sa ajri i lagësht. Kështu, avullimi është më i madh në verë dhe 

në mesditë sesa në dimër dhe gjatë natës. 

Page 16 of 96 



Punim Diplome Master 

 
4. Shpejtësia e erës: Një shpejtësi e lartë e erës largon ajrin e ngopur nga sipërfaqja e 

avullimit dhe e zëvendëson atë me ajër të thatë që favorizon më shumë avullimin. Sa 

herë që ka një kombinim të temperaturës së lartë, lagështisë relative shumë të ulët dhe 

erërave të forta, shkalla e avullimit është jashtëzakonisht e lartë. Kjo çon në dehidratim 

të tokës në një thellësi prej disa centimetrash. 

5. Sipërfaqja e sipërfaqes avulluese: Një sipërfaqe më e madhe e ekspozuar ndaj 

nxehtësisë nënkupton avullim të shtuar. 

6. Presioni i ajrit: Avullimi ndikohet edhe nga presioni atmosferik i ushtruar në sipërfaqen 

e avullimit. Presioni më i ulët mbi sipërfaqen e hapur të lëngut rezulton në një shkallë 

më të lartë avullimi. 

7. Përbërja e ujit: Avullimi është në përpjesëtim të zhdrejtë me kripësinë e ujit. Shpejtësia 

e avullimit është gjithmonë më e madhe mbi ujin e ëmbël sesa mbi ujin e kripur. Në 

kushte të ngjashme, uji i oqeanit avullon rreth 5% më ngadalë se uji i ëmbël. 

8. Më shumë avullim nga bimët: Uji nga bimët në përgjithësi avullohet me shpejtësi më 

të madhe se sa nga toka. 

 

1.1.4. Kondensimi – Reshjet 

Kondensimi është procesi i ndryshimit të gjendjes nga gjendje e gaztë në të lëngshme ose të 

ngurtë. Kur ajri i lagësht ftohet, ai mund të arrijë një nivel kur kapaciteti i tij për të mbajtur 

avujt e ujit tejkalohet nga sasia aktuale e pranishme në të. Pastaj, avulli i tepërt i ujit 

kondensohet në një formë të lëngshme ose të ngurtë në varësi të temperaturës. Në ajrin e lirë, 

kondensimi rezulton nga ftohja rreth grimcave shumë të vogla të quajtura 'bërthamë 

kondensimi'. Grimcat e pluhurit, tymit dhe kripës nga oqeanet janë bërthama veçanërisht të 

mira sepse thithin ujin. Këto grimca quhen "bërthama higroskopike (kërkuese të ujit)". 

Kondensimi në ajër mund të ndodhë vetëm nëse temperatura e ajrit reduktohet nën pikën e 

vesës. Meqenëse pika e vesës së çdo mase ajri është pika e ngopjes së tij, kur lagështia relative 

e tij është 100%, pak më shumë ftohje do ta sjellë pikën në nivelin ku ndodh kondensimi, 

d.m.th. kur avulli i ujit shndërrohet në re ose shi. Në të kundërt, kur lagështia relative është e 

ulët, kërkohet një sasi e madhe ftohjeje për të arritur fillimisht pikën e vesës dhe më pas 

kondensimin. Prandaj, kondensimi varet nga: (i) sasia e ftohjes dhe (ii) lagështia relative e ajrit. 

Kondensimi ndodh në kushte të ndryshme të cilat, në një farë mënyre ose në tjetrën, shoqërohen 

me ndryshim në cilindo nga këto variabla: vëllimi i ajrit, temperatura, presioni dhe lagështia. 

Kështu ndodh kondensimi: 
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I. Kur temperatura e ajrit zvogëlohet, por vëllimi i tij mbetet konstant dhe ajri ftohet nën 

pikën e vesës; 

II. Nëse vëllimi i ajrit rritet pa shtuar nxehtësi;

III. Kur ndryshimi i përbashkët i temperaturës dhe vëllimit zvogëlon kapacitetin mbajtës të

lagështirës së ajrit nën përmbajtjen e tij ekzistuese të lagështisë;

IV. Me anë të avullimit duke shtuar lagështi në ajër. Rrethanat më të zakonshme të

favorshme për kondensim janë ato që shkaktojnë një rënie të temperaturës së ajrit.

1.2. Rëndësia e lagështisë në mjediset termike 

1.2.1. Efektet e lagështisë relative 

Arsyet për lagështimin e ajrit të thatë ndryshojnë nga një ndërtesë në tjetrën dhe nga një zonë 

gjeografike në tjetrën, megjithatë ka tre arsye themelore. Këto janë: 

I. Elektriciteti statik 

II. Stabilitet i dobët i lagështisë

III. Shëndeti dhe komforti

I. Elektriciteti statik. Energjia elektrike statike është një gjendje e shkaktuar nga ngarkesat e 

palëvizshme të energjisë elektrike dhe është një problem madhor në shumicën e zonave të 

palagështuara. Meqenëse elektriciteti statik shkaktohet nga fërkimi, veçanërisht kur elementët 

në fërkim janë të thatë, problemi rritet proporcionalisht me shpejtësinë e makinerive të 

prodhimit. Pa lagështim të mjaftueshëm, makineritë me shpejtësi të lartë mund të mposhtin 

qëllimin e tyre. Reduktimi i efikasitetit është shpesh rezultat i elektricitetit statik. 

Në industrinë e printimit printimet duhet të ushqejnë vetë letrën në mënyrë të barabartë, një 

fletë në një kohë me shpejtësi shumë të larta. Kur elektriciteti statik bën që fletët e letrës të 

ngjiten së bashku, letrat grumbullohen, ushqimi bëhet i pabarabartë dhe përfundimisht letra 

bllokon printimin. 

Në industrinë e tekstilit, elektriciteti statik bën që fijet të ngjiten me njëri-tjetrin, mekanizmat 

(ngasës) humbasin fijet dhe rezultojnë modele të pahijshme të thurjes.  
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Në zyra, elektriciteti statik mund të ndërpresë funksionimin dhe të rrisë kostot e funksionimit. 

Në shumë aparate fotokopjuese, fletët e letrës ngjiten së bashku dhe bllokojnë makinën, duke 

humbur kohë dhe letër. Pajisjet e bllokuara shumë mund të kërkojnë edhe telefonata shërbimi.  

Në dhomat e kompjuterëve dhe zonat e përpunimit të të dhënave, mungesa e lagështisë rezulton 

në elektricitet statik që shkakton probleme të tilla si dështimi i tabelës së qarkut, grumbullimi 

i pluhurit në koka dhe thyerja e shiritit të ruajtjes. 

Elektriciteti statik gjithashtu mund të jetë i rrezikshëm. Shkëndijat e shkaktuara nga statiket 

janë jashtëzakonisht të rrezikshme në vende të tilla si dhomat e operacionit të spitalit ku ka 

gazra të ndezshëm. Shumë zjarre të ndezura – madje edhe shpërthime – shkaktohen nga 

elektriciteti statik. 

Pra, kontrolli i elektricitetit statik - Ruajtja e lagështisë relative mbi 35% është një masë e 

rëndësishme që mund të merret për të reduktuar elektricitetin statik. 

Kontrolli i Elektricitetit Statik. Një nga metodat më të lehta dhe më të zakonshme për të 

minimizuar elektricitetin statik është rritja e nivelit të lagështisë relative. Ngarkesat 

elektrostatike nuk shpërndahen përmes ajrit të lagësht, por përmes një filmi lagështie që 

absorbohet në sipërfaqet e ngarkuara. Ky film lagështie ul rezistencën e sipërfaqes dhe bën që 

ngarkesat statike të kullohen. 

Ky efekt është më i theksuar në LR mbi 30-35% dhe gjithashtu korrespondon me një ulje të 

prodhimit të ozonit (një nënprodukt i shkarkimit elektrostatik). Energjia elektrike statike është 

një problem që duhet të jetë shqetësimi kryesor për çdo fabrikë prodhuese të interesuar të 

funksionojë me efikasitet dhe saktësi. 

 

II. Stabiliteti i Lagështisë. Kur ajri nxehet, lagështia relative do të ulet. Kur ndodh kjo, rritet 

shpejtësia me të cilën molekulat e ujit largohen nga objektet që përmbajnë ujë ose shpejtësia 

me të cilën uji avullon. Të gjitha materialet higroskopike ose fibroze humbasin lagështinë në 

lidhje të drejtpërdrejtë me lagështinë relative të ajrit përreth. 

Stabiliteti i lagështisë është aftësia e një materiali për të mbajtur një nivel të përmbajtjes së 

lagështisë pavarësisht nga luhatjet në lagështinë e mjedisit. Shumë materiale lëshojnë ose 

marrin lagështi me shpejtësi, gjë që mund të rezultojë në dëmtim serioz të materialit ose në 

procesin në të cilin ai mund të përfshihet. Tharja e një materiali mund të rezultojë në 

përkeqësim të produktit, ndërsa anasjelltas, një material i thatë mund të pësojë gjithashtu efekte 
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anësore të dëmshme të rifitimit të lagështirës. Në shumë raste, përkeqësimi i produktit lidhet 

drejtpërdrejt me mungesën e qëndrueshmërisë së lagështirës. 

Tabela 1.1 jep rifitimin higroskopik të disa materialeve higroskopike të zakonshme. Rifitimi 

higroskopik përkufizohet si sasia e ujit që një material plotësisht i thatë do të thithë nga ajri. 

Shprehet si përqindje e peshës së thatë. (Për shembull, pesha e drurit plotësisht të thatë do të 

rritet me 9.3% nëse ruhet në një LR prej 50%). 

 

Tabela 1.1. Rifitimi higroskopik i disa materialeve të zakonshme 

Industria dhe/ose Materiali 
Lagështia relative,  % 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 
Pjekje 
Crakera 2.1 2.8 3.3 3.9 5 6.5 8.3 10.9 14.9 

Miell 2.6 4.1 5.3 6.5 8 9.9 12.4 15.4 19.1 

Bukë e bardhë 0.5 1.7 3.1 4.5 6.2 8.5 11.1 14.5 19 

Lëkurë - Sole lisi, e nxirë 5 8.5 11.2 13.6 16 18.3 20.6 24 29.2 

Printim 
Letër – Kom. Ledger  3.2 4.2 5 5.6 6.2 6.9 8.1 10.3 13.9 

Letër M.F. Letër gazete  2.1 3.2 4 4.7 6.1 7.2 8.7 10.6  
Letër e bardhë e lidhjes së letrës  2.4 3.7 4.7 5.5 6.5 7.5 8.8 10.8 13.2 

Letër shkrimi   3 4.2 5.2 6.2 7.2 8.3 9.9 11.9 14.2 

Tekstil 
Pambuk – absorbues 4.8 9 12.5 15.7 18.5 20.8 22.8 24.3 25.8 

Pambuk – rrobe amerikane 2.6 3.7 4.4 5.2 5.9 6.8 8.1 10 14.3 

Pambuk – ishull deti - shëtitës 2.5 3.7 4.6 5.6 6.6 7.9 9.5 11.5 14.1 

Kërp - Manila dhe Sisal 2.7 4.7 6 7.2 8.5 9.9 11.6 13.6 15.7 

Jute – shkallë mesatare 3.1 5.2 6.9 8.5 10.2 12.2 14.4 17.1 20.2 

Liri – Tjerrje e tharë – Fije 3.6 5.4 6.5 7.3 8.1 8.9 9.8 11.2 13.8 

Pëlhurë prej fije artificiale – Celuloze 
– Acetate – Fibra 

0.8 1.1 1.4 1.9 2.4 3 3.6 4.3 5.3 

Pëlhurë prej fije artificiale - 
Cupramonium - Lëkurë mesatare 

4 5.7 6.8 7.9 9.2 10.8 12.4 14.2 10 

Pëlhurë prej fije artificiale – Viskozë 
Nitrocel 

4 5.7 6.8 7.9 9.2 10.8 12.4 14.2 16 

Mëndafshi – Raw Chevennes-Skein 3.2 5.5 6.9 8 8.9 10.2 11.9 14.3 18.8 

Leshi - Australian-Marino-Skein 4.7 7 8.9 10.8 12.8 14.9 17.2 19.9 23.4 

Duhani - Cigare 5.4 8.6 11 13.3 16 19.5 25 33.5 50 

Druri 
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Lëndë drusore - mesatare 3 4.4 5.9 7.6 9.3 11.3 14 17.5 22 

Ngjitës – gëzof 3.4 4.8 5.8 6.6 7.6 9 10.7 11.8 12.5 

Të ndryshme 
Qymyr druri-Avulli i aktivizuar 7.1 14.3 22.8 26.2 28.3 29.2 30 31.1 32.7 

Xhelatinë 0.7 1.6 2.8 3.8 4.9 6.1 7.6 9.3 11.4 

Gel silicë 5.7 9.8 12.7 15.2 17.2 18.6 20.2 21.5 22.6 

Sapun 1.9 3.8 5.7 7.6 10 12.9 16.1 19.8 23.8 

Amidoni 2.2 3.8 5.2 6.4 7.4 8.3 9.2 10.6 12.7 

 

SHËNIM: Përmbajtja e lagështisë e shprehur në përqindje të peshës së thatë të substancës në 

lagështi të ndryshme relative - Temperatura 22ºC. 

 

Rifitimi higroskopik - përcaktohet si sasia e ujit që një material plotësisht i thatë do të thithë 

nga ajri. Çdo produkt higroskopik që blihet dhe shitet me peshë duhet të ketë një mjedis të 

kontrolluar me kujdes. 

Produkte të tilla si perimet, lulet e prera, frutat dhe shumë sende ushqimore nuk mund të 

kthehen në cilësinë origjinale pasi të kenë humbur lagështinë e tyre. Duke instaluar një sistem 

efikas të lagështimit, kjo humbje e kushtueshme e produkteve mund të shmanget. Shumë 

përpunues ushqimi lagështojnë zonat e tyre të bimëve dhe magazinimit dhe janë në gjendje të 

ruajnë frutat dhe perimet për muaj të tërë pa ndonjë humbje të cilësisë së produktit ose pa peshë. 

Për çdo produkt që kërkon një përqindje të caktuar lagështie për të ruajtur cilësinë e tij, humbja 

e asaj lagështie redukton valvulën1 e tij. Disa produkte mund të kthehen në gjendjen e tyre 

origjinale duke ua kthyer lagështinë. Megjithatë, ndër ato që nuk mund të rithithin lagështinë 

për të rifituar cilësinë e humbur janë produktet e frutave dhe perimeve, pikturat dhe objektet e 

artit. 

Përkeqësimi i shkaktuar nga humbja e lagështisë është gjithashtu një problem për thesaret si 

antike, libra të rrallë dhe vepra arti, të cilat të gjitha janë të ndjeshme ndaj dëmtimit të 

shkaktuar nga humbja e lagështirës. Ajo shkakton plasaritjen, deformimin dhe prishjen e 

antikeve, pikturave, lidhjeve të letrës dhe librave. Për fat të mirë, shumica e bibliotekave dhe 

muzeve e dinë mirë nevojën për lagështi të kontrolluar për të mbrojtur koleksionet e tyre. Ata 

1 Një valvul është një pajisje ose objekt natyror që rregullon, drejton ose kontrollon rrjedhën e një lëngu (gazre, 
lëngje, lëndë të ngurta të lëngëzuara ose llum) duke hapur, mbyllur ose pjesërisht duke penguar kalime të 
ndryshme. 

Page 21 of 96 

                                                 



Punim Diplome Master 

e dinë se kontrolli i duhur i lagështisë është një masë parandaluese shumë e lirë që do të 

shmangë restaurimet e kushtueshme dhe shpesh të pamundura. 

Një përmbajtje specifike lagështie në materiale është thelbësore për cilësinë e produkteve të 

prodhuara nga një gamë e gjerë prodhuesish të materialeve higroskopike ose fibroze. Druri, 

letra dhe tekstilet janë shembuj të materialeve të prekura veçanërisht nga ndryshimet në 

përmbajtje të lagështisë. Nëse këto materiale kanë një përmbajtje të saktë lagështie kur 

mbërrijnë në një fabrikë dhe nëse përdoren menjëherë, ato do t'i përgjigjen siç duhet procesit 

të prodhimit. Por problemet mund të parashikohen nëse materialet ruhen në një atmosferë të 

thatë. 

Letra jep një shembull të mirë të efekteve të ajrit të thatë dhe mungesës së qëndrueshmërisë të 

lagështirës. Kur ruhet në kushte të thata atmosferike, lagështia nga shtresat e jashtme dhe skajet 

e Pirgjeve ikën në ajër. Humbja e lagështisë është shumë më e shpejtë nga skajet e jashtme sesa 

nga qendra e pirgjeve. Rezultati nuk është vetëm stoku i përmbledhur, por edhe përmbajtja e 

pabarabartë e lagështisë, e cila krijon probleme printimi dhe procesimi. 

Nëse stabiliteti i lagështisë në atmosferën përreth është përgjigja për një operacion prodhimi, 

atëherë lagështimi i plotë i impianteve dhe zonave të magazinimit është një domosdoshmëri 

absolute. 

Lagështimi është mënyra më e mirë dhe më pak e kushtueshme për të ruajtur stabilitetin e 

lagështisë. Nëse ajri që rrethon materialin mbahet në një nivel të duhur dhe konstant të 

lagështisë relative, në mënyrë që të mos lëshohet ose të absorbohet lagështi nga materialet, 

atëherë produktet do të mbeten të qëndrueshme si në përmbajtje ashtu edhe në dimension. 

Në mënyrë ideale, pajisjet e lagështimit duhet të instalohen në zonat e magazinimit të lëndëve 

të para, objektet e prodhimit dhe dhomat e magazinimit të produkteve të gatshme, për kontroll 

të plotë të përmbajtjes së lagështisë së produktit. 

III. Shëndeti dhe komforti. Gjatë sezonit të ngrohjes, ajri i brendshëm thahet deri në pikën

ku lagështia është dukshëm më e ulët ose e krahasueshme me atë të shkretëtirës së Saharasë. 

Efekti te njerëzit është tharja e membranave të hundës dhe të fytit. Për punonjësit kjo do të 

thotë më shumë ndjeshmëri ndaj ftohjes dhe infeksioneve virale. Mungesa e mëvonshme në 

rritje rezulton e kushtueshme për çdo punëdhënës. Një aspekt tjetër i komfortit është fakti se 

lagështia në ajër e bën dhomën të ndjehet më e ngrohtë, kështu që do të ketë më pak kërkesa 

për të ndezur termostatin. 
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Shumica e punëdhënësve ofrojnë ajër të kondicionuar për komoditetin dhe produktivitetin e 

punonjësve gjatë ditëve të nxehta të verës. Shtimi i lagështirës për komfort dhe produktivitet 

të plotë të dimrit është po aq i rëndësishëm sa ajri i kondicionuar në muajt e verës. Në fakt, 

është një nga funksionet më të rëndësishme të sistemit të plotë të ajrit të kondicionuar ose 

"komfort total". 

Avantazhi i kondicionimit të hapësirës së brendshme të një ndërtese për të rritur produktivitetin 

dhe për të reduktuar kohën e ndërprerjes së makinerive është dokumentuar shumë herë. 

Fatkeqësisht, zakonisht janë pajisjet, si kompjuterët dhe sistemet e komunikimit, që vendosen 

në dhoma të veçanta të kontrolluara nga klima, ndërsa shumica e punonjësve kanë vetëm 

kontrollin e temperaturës. 

Kontrolli i temperaturës duhet të kombinohet me kontrollin e lagështisë për të ruajtur 

parametrat e duhur të komfortit në një mjedis zyre. Më shumë se 75% e të gjitha problemeve 

të IAQ2 fillojnë me një ankesë komforti. Nëse kjo nuk korrigjohet, punonjësit do të vazhdojnë 

të ankohen dhe të bëhen më pak produktivë.Vetëm kontrolli i temperaturës nuk merr parasysh 

aspektet fiziologjike të punonjësve. Siç tregohet në figurën 1.3, variacionet e LR të brendshme 

mbi dhe nën diapazonin 40-60% kanë një efekt dramatik në komoditetin dhe mirëqenien e 

punonjësve. Kushtet e lagështisë mbi këtë diapazon zakonisht kontrollohen lehtësisht nga 

procesi normal i delagështimit të sistemit të ajrit të kondicionuar.  

Megjithatë, ndërsa moti i ftohtë dhe i thatë i dimrit afrohet ose në klimat e thata, LR e 

brendshme mund të bjerë lehtësisht shumë nën parametrin e rekomanduar prej 40%. Nuk është 

e pazakontë të gjesh lagështi relative në intervalin 10-15% në shumicën e zyrave gjatë kësaj 

periudhe. Kjo LR e ulët krijon probleme të komfortit, produktivitetit dhe mungesës që 

kushtojnë dollarë të pamatshëm për punëdhënësit në mbarë botën. Studimet e kryera nga Dr. 

George Green nga Universiteti i Saskatchewan-it tregojnë se rritja e LR së brendshme nga 20 

në 30% do të reduktojë mungesën në punë me 15 %. Kjo, së bashku me rritjen e produktivitetit 

që mund të arrihet nga komforti shtesë rezulton në një përfitim real ekonomik nga lagështimi i 

përgjithshëm i zyrës. 

2 Cilësia e ajrit të brendshëm (IAQ - Indoor Air Quality) i referohet cilësisë së ajrit brenda dhe rreth ndërtesave 
dhe strukturave, veçanërisht pasi lidhet me shëndetin dhe komoditetin e banorëve të ndërtesave. 
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Figura 1.3: Gama optimale e lagështisë për komfortin dhe shëndetin e njeriut 

 

Efektet e lagështisë relative te njerëzit. Prej kohësh është pranuar se ndjesitë termike të 

komfortit ndikohen nga lagështia relative dhe se për të njëjtin komfort kërkohet një temperaturë 

më e lartë për të kompensuar një ulje të lagështisë relative. Puna kërkimore mbi të cilën janë 

bazuar këto përfundime është në shqyrtim dhe po merren prova të reja. Tani është evidente se 

përfundimet e nxjerra nga puna e mëparshme zbatoheshin kryesisht për ndjesitë termike të 

përjetuara gjatë periudhave të kufizuara kohore pas largimit nga një dhomë në tjetrën me një 

lagështi relative të ndryshme. Për kushtet e ekspozimit të zgjatur ndaj të njëjtës lagështi relative 

në temperaturat brenda zonës së komfortit, shumica e njerëzve do të përjetojnë vetëm 

ndryshime të vogla në ndjesitë termike të komfortit në një gamë të gjerë lagështie relative për 

sa kohë që në fakt nuk djersiten.  

"Nivelet e lagështisë relative nën 25% shoqërohen me shqetësime të shtuara dhe tharje të 

mukozave dhe lëkurës, gjë që mund të çojë në çarje dhe acarim. Lagështia e ulët relative 

gjithashtu rrit elektricitetin statik, i cili shkakton shqetësim dhe mund të pengojë funksionimin 

e kompjuterëve dhe përpunimit të letrës, pajisjeve. Nivelet e larta të lagështisë mund të 

rezultojnë në kondensim brenda strukturës së ndërtesës dhe në sipërfaqet e brendshme ose të 

jashtme dhe zhvillimin e mëvonshëm të mykut dhe kërpudhave. Në shumicën e qyteteve 

kanadeze, nivelet ideale të lagështisë relative në ambiente të brendshme janë 35% në dimër dhe 

50% në verë ." 
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"Mjekët janë të vetëdijshëm se klimat e brendshme prej rreth 21 oC deri në 22 oC me 40% deri 

në 60% LR zvogëlojnë infeksionet e frymëmarrjes, nxisin shërimin e plagëve dhe zvogëlojnë 

dehidratimin nga humbja transdermale e ujit. Kjo është vërtetuar mirë! Hulumtime të gjera të 

bëra nga ushtria gjithashtu tregon se koeficienti i elasticitetit të lëkurës sonë (moduli i Young 

dhe forca e prerjes) përcaktohen nga hidratimi i lëkurës, temperatura e lëkurës, temperatura e 

ambientit dhe lagështia e ajrit. Kushtet e thata klimatike përkeqësojnë inflamacionin e lëkurës 

dhe ulin funksionet esenciale të pengesave që mbrojnë indet e poshtme nga dëmtimi i stresit 

mekanik, iritimi i lëkurës dhe nga alergjenet3”. 

Ka pak prova përfundimtare për të treguar se lagështia e lartë ose e ulët janë në vetvete të 

dëmshme për shëndetin e njerëzve normalë. Duket logjike të supozohet se, në përgjithësi, 

lagështia ekstreme është e padëshirueshme dhe se është e dëshirueshme që lagështia relative të 

mbahet në vlera brenda një diapazoni të gjerë nga 30 deri në 70 për qind. Megjithatë, nuk ka 

asnjë bazë të fortë për vendosjen e kufijve të tillë për sa i përket shëndetit dhe komoditetit të 

shumicës së njerëzve. 

1.2.2. Llogaritja e lagështisë relative 

Nëse dihen temperatura fillestare dhe lagështia relative, atëherë tabela 1.2 mund të përdoren 

për të llogaritur lagështinë relative pas ngrohjes, ftohjes ose shtimit të avullit. Dy shembujt e 

mëposhtëm përdorin njësitë e tabelës 1.2 dhe SI për të treguar metodën e përdorur për 

llogaritjen e LR pas ngrohjes ose pas shtimit të avullit. 

Shembulli 1: LR Pas Ngrohjes - Sa është LR nëse ajri në 5ºC dhe 80% LR ngrohet në 30ºC? 

a. Merrni përmbajtjen e lagështisë së ajrit në 5ºC dhe 100% LR nga tabela 1.2.

cn1 = 0,00680 kgw/m3 

b. Shumëzoni duke filluar LR për të marrë përmbajtjen aktuale të lagështisë së ajrit.

cw1=cn1 ⋅ϕ1=0,00680 x 0.8= 0,00544 kgw/m3 

c. Merrni ajër me lagështi në 30ºC dhe 100% LR nga tabela 1.2.

cn2 = 0,0303 kgw/m3 

d. Ndani përmbajtjen aktuale të lagështisë me përmbajtjen e lagështisë në 100% LR

Meqë x2=x1 atëherë edhe cw2=cw1 dhe me supozimin se cL2=cL1, dhe 

3 Një substancë që shkakton një reaksion alergjik. 
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ϕ2=(cw1/ cn2) x 100%  = (0,00544 / 0,0303) x 100% = 18% LR pas ngrohjes. 

 

Shembulli 2: LR pas shtimit të avullit. Çfarë LR është nëse 10 kg avull i shtohen 1000 m3 të 

ajrit të nxehtë në shembullin 1? D.m.th mw=10 kgw dhe V=1000 m3. 

a. Shumëzoni B (përmbajtjen aktuale të lagështisë) me vëllimin për të marrë masën e ujit 

në ajër: 

mw1 = cw1⋅V= 0.00544 kg/m3x 1000m3= 5.44 kgw 

b. Shtoni sasinë e avullit që shtohet në masën totale të ujit. 

mw2 = mw1 + mw = 5,44 kg + 10 kg = 15,44 kg 

c. Ndani me vëllimin e ajrit në kg/m3: 

cw2 = mw2 / V = 15.44 kg /1000 m3 = 0.0154 kg/ m3 

d. Ndani sipas përmbajtjes së lagështisë në 100 % LR 

ϕ2= (cw2 / cn2) x 100% = (0,0154 / 0,0303) x 100% = 51% LR Pas shtimit të avullit 

 

Tabela 1.2. Përmbajtja e ujit në ajër (cn, kg/m3) në 100% LR  

°C kg/ m3 °C kg/ m3 °C kg/ m3 °C kg/ m3 °C kg/ m3 
-30 0.000578 -10 0.00218 10 0.00943 30 0.0303 50 0.0828 
-29 0.000553 -9 0.00238 11 0.0100 31 0.0320 51 0.0867 
-28 0.000540 -8 0.00259 12 0.0107 32 0.0337 52 0.0908 
-27 0.000540 -7 0.00281 13 0.0114 33 0.0356 53 0.0951 
-26 0.000551 -6 0.00305 14 0.0121 34 0.0375 54 0.0995 
-25 0.000573 -5 0.00330 15 0.0129 35 0.0395 55 0.104 
-24 0.000606 -4 0.00357 16 0.0137 36 0.0416 56 0.109 
-23 0.000650 -3 0.00385 17 0.0145 37 0.0438 57 0.114 
-22 0.000704 -2 0.00415 18 0.0154 38 0.0461 58 0.119 
-21 0.000769 -1 0.00447 19 0.0163 39 0.0485 59 0.124 
-20 0.000845 0 0.00481 20 0.0173 40 0.0510 60 0.130 
-19 0.000931 1 0.00516 21 0.0183 41 0.0536 61 0.136 
-18 0.00103 2 0.00554 22 0.0194 42 0.0563 62 0.142 
-17 0.00113 3 0.00594 23 0.0206 43 0.0592 63 0.148 
-16 0.00125 4 0.00636 24 0.0218 44 0.0621 64 0.154 
-15 0.00138 5 0.00680 25 0.0230 45 0.0652 65 0.161 
-14 0.00152 6 0.00727 26 0.0243 46 0.0685 66 0.168 
-13 0.00167 7 0.00777 27 0.0257 47 0.0718 67 0.175 
-12 0.00183 8 0.00829 28 0.0272 48 0.0753 68 0.182 
-11 0.00200 9 0.00884 29 0.0287 49 0.0790 69 0.190 
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2. LAGËSHTIMI I AJRIT

Një sistem NVKA i projektuar mirë jo vetëm që kontrollon temperaturën e brendshme, por 

edhe lagështinë relative. Rekomandohet një nivel i moderuar i lagështirës së ajrit, pasi lagështia 

dhe thatësia ekstreme shkaktojnë dëme materiale dhe probleme shëndetësore. Për të arritur 

rezultatet më të mira, nevojitet një dizajn mekanik me performancë të lartë për ndërtimet e reja, 

ose që sugjerojnë përmirësime në performancën e ndërtesave ekzistuese. Shtimi i lagështirës 

ose delagështimi mund të duket si zgjidhja më e thjeshtë, por rezultate më të mira mund të jenë 

të mundshme duke përmirësuar instalimin ekzistues të NVKA. 

2.1. Burimet e lagështisë 

Ka shumë burime lagështie që mund të prodhojnë avujt e ujit në një shtëpi. Midis tyre janë 

lagështuesit, njerëzit dhe aktivitetet e tyre, materialet e ndërtimit, bodrumet dhe hapësirat 

zvarritëse, efekti i ruajtjes sezonale dhe depërtimi i shiut. Secila prej tyre është e pavarur nga 

të tjerat, domethënë, lagështia nga një burim, siç është banori, nuk ka asnjë lidhje me lagështinë 

nga bodrumi dhe anasjelltas. Por të gjitha këto burime kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në 

ekuilibrin e lagështisë së shtëpisë. 

Lagështuesi. Ka shumë lloje lagështuesish për banim. Këta mund të klasifikohen si lagështues 

për sistemet qendrore të ajrit dhe ata për aplikime pa kanale, lagështuesit portativë. Ata që 

përdoren për sistemet qendrore të ajrit përfshijnë llojin e tavës, llojin më të zakonshëm të 

sistemit për furrat e naftës dhe gazit, si dhe për furrat elektrike, llojin e jastëkut të lagur, i 

referuar ndonjëherë si lagështuesi i fuqisë dhe llojin e atomit që nuk përdoret shpesh.  

Lagështuesit e lirë ose të lëvizshëm mund të përdorin cilindo nga mjetet e avullimit të 

përshkruara më parë, megjithatë, jastëku i lagur dhe ventilatori fryrës janë mjaft të njohur. 

Shkalla e prodhimit të lagështisë së lagështuesve varion në varësi të modelit dhe markës, 

vendndodhjes, si dhe temperaturës dhe lagështisë së brendshme dhe lëvizjes së ajrit në dhomë. 

Njerëzit dhe aktivitetet e tyre. Zakonisht mendohet se banorët e shtëpisë dhe aktivitetet e tyre 

në përgjithësi janë shkaku i lagështirës së lartë dhe si rrjedhim shkaku i shumë problemeve të 

kondensimit. Në një projekt të bërë disa vite më parë, u studiua banimi i shtëpisë për të 

përcaktuar prodhimin e lagështisë nga njerëzit dhe shkallën e hyrjes së lagështisë për disa lloje 

aktivitetesh shtëpiake. U morën parasysh aktivitetet e një familjeje prej katër anëtarësh; u 

konstatua se megjithëse aktivitetet e banorëve mund të ndryshojnë, sasia e avullit të ujit të 
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prodhuar nga proceset metabolike si frymëmarrja dhe djersa do të jetë mesatarisht rreth 0.2 

litra në orë ose pesë litra në ditë. Kjo është 1.25 litra për person në ditë. 

Gjithashtu u hetuan një sërë aktivitetesh duke përfshirë larjen, dushin, gatimin, larjen dhe 

tharjen e rrobave dhe larjen e dyshemesë. Secila prej këtyre aktiviteteve kontribuon në lagështi, 

megjithatë, rritja mesatare në hyrjen e lagështisë ishte 2.4 litra në ditë mbi pesë litra të 

kontribuar nga banorët. 

Kur shqyrtohet sasia totale e lagështisë nga një familje me katër anëtarë dhe aktivitetet e tyre, 

është interesante të theksohet se pak burime kontribuojnë aq shumë sa banori. Nëse të gjitha 

këto aktivitete që prodhojnë lagështi do të ndodhnin në të njëjtën ditë, dhe përfshinin tharjen e 

rrobave në ambiente të mbyllura, larjen e dyshemesë, gatimin dhe tharjen e druve të zjarrit, 

ngarkesa e kombinuar do të afrohej 18 deri në 20 litra në ditë. 

Ka katër burime të tjera lagështie që janë të lidhura me stilin e jetës së sotme dhe që ia vlen të 

përmenden. Këto janë përdorimi i pajisjeve të gazit pa ventilim, kopshti i brendshëm, banjat, 

saunat dhe vaskat e nxehta dhe përdorimi i druve të zjarrit. 

Aparatet e gazit. Në disa studime është raportuar se pajisjet e gazit të pa ventiluar lëshonin 

lagështi. Frigoriferi me gaz, për shembull, u zbulua se lëshonte 1.3 litra lagështi në ditë. 

Ngrohësi i vajgurit gjithashtu heq një sasi të konsiderueshme të avullit të ujit. Kontributi i tij, 

megjithatë, lidhet më mirë me konsumin e karburantit. Sasia e ujit të çliruar nga një ngrohës 

vajguri është pak më shumë se një litër për kilogram karburant të konsumuar. Norma të 

ngjashme mund të supozohen për gazin natyror dhe propanin. 

Bimët e shtëpisë. U studiua gjithashtu lotimi i bimëve dhe emetimi i lagështisë së tyre pasuese 

dhe u zbulua se bimët në përgjithësi lëshojnë rreth 0,5 litra ujë për bimë me madhësi mesatare 

në javë. Nëse familja ka një serë me 25 deri në 30 bimë, kjo mund të lëshojë rreth dy litra ujë 

në ditë. 

Banja, sauna dhe vaskë e nxehtë. Një prirje sociale e kohëve të fundit në familjet e reja dhe 

ekzistuese është shtimi i objekteve rekreative si banjat me vorbull, sauna dhe vaskat e nxehta. 

Të gjitha këto pajisje gjenerojnë dhe çlirojnë lagështi brenda një shtëpie. Në veçanti, vaskat e 

nxehta duhet të mbulohen patjetër kur nuk janë në përdorim. 

Dru zjarri. Me epokën e ruajtjes së energjisë, ka pasur një ringjallje të sobës së drurit. Një 

kordon prej druri të butë i sjellë në një bodrum për t'u tharë do të lëshonte rreth 130 litra ujë 

me një ndryshim 10% në përmbajtjen e lagështisë së druve të zjarrit. I njëjti kordon në lëndë 

druri është afërsisht dy herë më i rëndë dhe do të lëshonte më shumë se 250 litra për kordon. 
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Duke marrë parasysh që një shtëpi tipike mund të përdorë rreth tre litarë ose nëntë korda fytyre, 

çlirimi total i lagështisë mund të afrohet 800 litra gjatë një dimri. Nëse sezoni i ngrohjes zgjat 

gjashtë muaj, atëherë mund të supozohet se drutë e zjarrit lëshojnë lagështi me një shpejtësi 

prej afërsisht pesë litra në ditë. 

 

2.1.1. Lagështimi nga fabrikimet e ndërtesës  

Shtëpia tipike zakonisht ndërtohet nga lëndë druri që zakonisht është mjaft e lagësht, betoni, i 

cili kërkon ujë të konsiderueshëm në fabrikimin e tij, dhe produkte të tjera të shumta duke 

përfshirë veshjen, izolimin, barrierat e ajrit dhe avullit dhe materialet e veshjes. Betoni dhe 

lëndë druri mund të kontribuojnë në sasi të konsiderueshme lagështie pas përfundimit të 

ndërtimit. 

Lëndë drusore me kornizë. Duke përdorur një shtëpi dykatëshe, është llogaritur se pesha totale 

e lëndës drusore të kornizës së përdorur për të ndërtuar muret ndarëse dhe të gjitha trarët e 

dyshemesë së katit të parë dhe të dytë do të ishte rreth 2100 kilogramë. Nëse lënda e drurit e 

përdorur në ndërtim do të kishte një përmbajtje lagështie prej 19% (dhe kjo nuk do të ishte e 

pazakontë), dhe nëse përfundimisht do të thahej në 9% lagështi, do të lëshonte mbi 200 litra 

lagështi. Kjo lagështi lëshohet në brendësi të shtëpisë dhe përzihet me burime të tjera lagështie. 

Themelet prej betoni. Shumica e shtëpive të reja janë ndërtuar mbi themele betoni. Duke 

supozuar se themeli i shtëpisë së mostrës është afërsisht 2.5 metra i lartë dhe 0.25 metra i trashë 

dhe se ka 35 metra mur rrethues, themeli do të përmbajë 22 metra kub beton. Kati i bodrumit 

përmban rreth katër metër kub beton, për një total prej 26 metra kub. Në një përzierje të 

përgjithshme betoni, një metër kub kërkon 210 litra ujë ose më shumë gjatë përzierjes, por me 

hidratim, përfundimisht ruan pak më pak se 120 litra ujë. Prandaj, ky beton lëshon 2340 litra 

ujë gjatë procesit të pjekjes. Ky ujë do të lirohej brenda dy viteve të para dhe ndoshta pjesa më 

e madhe e tij brenda vitit të parë. 

Kur druri dhe betoni thahen, ato mund të kontribuojnë nga 2000 deri në 3000 litra ujë në 

hapësirën e brendshme, në varësi të madhësisë së ndërtesës, përmbajtjes së lagështisë së lëndës 

drusore të kornizës dhe sipërfaqes së betonit që ekspozohet. Duke supozuar një periudhë 

tharjeje prej 18 muajsh, kjo përfaqëson nga katër deri në pesë litra lagështi në ditë, një kontribut 

i rëndësishëm në krahasim me lagështinë e krijuar nga banimi. Prandaj, nuk është për t'u habitur 

që shumë ankesa për probleme të lagështisë së lartë dhe kondensimit shfaqen në dy vitet e para 

pas ndërtimit. 
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Ruajtja sezonale e lagështisë. Ekziston një fenomen tjetër që mund të rrisë shkallën e hyrjes 

së lagështisë gjatë sezonit të kondensimit. Kjo është ruajtja dhe çlirimi ciklik i lagështisë nga 

orenditë dhe materialet e ndryshme të ndërtimit brenda shtëpisë. Duke qenë se shumica e 

shtëpive ajrosen në verë, ajri i ngrohtë i lagësht nga jashtë do të imponojë një presion të lartë 

të avullit të ujit në të gjitha materialet brenda shtëpisë. Përfshirë disa ditë me shi kur lagështia 

e jashtme është afër 100%, niveli i lagështisë së jashtme mund të lëvizë shumë mirë në 

intervalin 60 deri në 90% për disa muaj gjatë verës. Kështu, me ajrim, ka shumë të ngjarë që 

kushtet e brendshme të shtëpisë të jenë gjithashtu me lagështi mjaft të lartë, por për shkak të 

temperaturave të ngrohta të verës, do të ketë pak ose aspak kondensim që do të ndodhë kudo 

brenda mbështjellësit të ndërtesës, përveç ndoshta në sipërfaqe të ftohta në një bodrum. 

Sidoqoftë, lagështia e konsiderueshme mund të ruhet brenda strukturës së ndërtesës. 

Kur të vijnë kushtet e dimrit, lagështia e brendshme do të jetë shumë më e ulët. Kjo është për 

shkak se rrjedhja e ajrit dhe ajrimi mbartin pjesën më të madhe të lagështisë së brendshme, 

duke lënë një nivel lagështie që zakonisht është në intervalin 30 deri në 40 %; kjo mund të bëjë 

që shumë nga lagështia e fshehur të rishfaqet në ajrin e brendshëm. 

Lëndë drusore me kornizë, kompensatë, orendi. Nëse lagështia e jashtme gjatë verës do të 

ishte rreth 75 %, atëherë përmbajtja e lagështisë së celulozës dhe mobiljeve prej druri do të 

rritej deri në 11%. Në krahasim me këtë, nëse lagështia e brendshme do të ulej në 30% gjatë 

dimrit, atëherë materialet dhe orenditë do të priren të heqin dorë nga lagështia e ruajtur dhe të 

përpiqen të arrijnë një përmbajtje të re ekuilibri lagështie (rreth 6%). Ky është një ndryshim 

5% në peshë dhe do të çlironte 105 litra avuj uji gjatë periudhës së dimrit. Ky ujë i ruajtur do 

të çlirohej me një normë prej rreth 0,9 litra ujë në ditë, duke supozuar një periudhë kalbjeje 

prej katër muajsh derisa të mbërrijnë edhe një herë kushtet e pranverës dhe verës. 

Betoni sillet si druri, përveç se ndryshimi i përqindjes së tij në përmbajtjen e lagështisë është 

pak më i vogël për një ndryshim të caktuar në nivelin e lagështisë. Megjithatë, mund të jetë më 

e rëndësishme, sepse pesha totale e betonit e kalon shumë peshën totale të lëndës drusore në 

një shtëpi të vogël tipike. 

Bodrumet dhe hapësirat zvarritëse (të kulmit). Një bodrum shtëpie duhet të krahasohet me një 

sfungjer të ngrohtë në tokë të lagësht. Shumë nga problemet më serioze të hyrjes së lagështirës 

shfaqen në bodrum. Lagështia hyn në bodrum me anë të difuzionit, nga veprimi kapilar i ujit, 

nga rrjedhja e ajrit përmes mureve të bllokut dhe përmes çarjeve dhe nyjeve të mureve dhe 

dyshemeve prej betoni, si dhe nga përmbytjet dhe problemet e kullimit të ujit. 
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Muret e betonit, edhe pas vitesh të gjata tharjeje, lëshojnë lagështi në brendësi me procesin e 

difuzionit, ku avujt e ujit migrojnë përmes betonit nga një gjendje e lagësht në njërën anë në 

një gjendje më të thatë nga ana tjetër. Një projekt kërkimor ka hetuar disa bodrume shtëpish 

dhe duket se dy deri në tre litra lagështi në ditë mund të shpërndahen nga brenda nëpër muret 

e bodrumit dhe dyshemesë së një shtëpie me madhësi mesatare. Kjo varet nga koha e vitit dhe 

shkalla e lagështisë që rrethon sipërfaqen e betonit, si dhe lartësia e tavolinës së ujit nën 

dyshemenë e bodrumit. 

Nëse një pllakë dyshemeje prej betoni mbështetet pjesërisht mbi ujë, uji mund të lëvizë lart 

përmes betonit me veprim kapilar në sipërfaqen e afërt të dyshemesë. Kjo mund të jetë brenda 

tre deri në pesë milimetra nga sipërfaqja e dyshemesë. Nga kjo pikë, uji do të avullojë dhe do 

të shpërndahet me pak rezistencë në pjesën tjetër të rrugës. 

Blloqet e betonit janë veçanërisht përçues të mirë të lagështirës për shkak të madhësisë më të 

madhe të poreve të betonit dhe strukturës së bërthamës së zbrazët të bllokut. Kur një mur 

blloqesh betoni është dukshëm i lagur për disa metra mbi dyshemenë e bodrumit rreth 

perimetrit të një bodrumi me madhësi mesatare, mund të ketë deri në tetë deri në dhjetë litra 

lagështi që avullohet nga kjo sipërfaqe në ditë nëse kushtet e lagështisë së brendshme janë 

mbahet në 40% ose më pak. Nëse ka ujë të dukshëm në dysheme pranë murit, kjo normë do të 

rritet ndjeshëm. 

Hapësirat zvarritëse – kulmet e ngushta janë një tjetër burim i rëndësishëm lagështie. Nëse 

sipërfaqja e tokës e një hapësire zvarritëse është e ekspozuar, ajo mund të lëshojë deri në 40 

deri në 50 litra lagështi në ditë. Nëse ajri në hapësirën e zvarritjes lejohet të gjejë rrugën e tij 

në brendësi të shtëpisë, mund të rezultojë në dëmtime serioze të kondensimit në shumë 

sipërfaqe dhe, në veçanti, të gjejë rrugën drejt tavaneve - papafingove dhe hapësirave të çatisë. 

Është e rëndësishme që hapësirat e zvarritjes të mbahen të mbuluara me një pengesë të 

përshtatshme avulli, si p.sh. film plastik, çati me rrotull dhe mundësisht një pllakë betoni kudo 

që të jetë e mundur. 

 

2.1.2. Lagështia e liruar nga njerëzit 

Lagështia e tepërt në lokal lirohet nga sipërfaqe të hapura uji, nga tharëse të ndryshme, dysheme 

të lagura, reaksione kimike, materiale të njoma, nga njerëzit, etj. Sasia e lagështisë së liruar nga 

njerëzit sipas temperaturës së ajrit rrethues dhe sipas intensitetit të punës së kryer jepet në 

tab.2.1. 
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Tab. 2.1. Lagështia e liruar nga njerëzit 

Lloji i punës Njësia Temperatura e ambientit 
10 15 20 25 30 35 

Njeriu në qetësi g/h 30 40 40 50 75 115 
Njeriu në punë fizike:        
- të lehtë g/h 40 55 75 115 150 200 
- mesatare g/h 70 110 140 185 230 280 
- të rëndë g/h 135 185 240 295 355 415 

 

Njerëzit në lokal japin nxehtësi sensibile dhe nxehtësi latente. Raporti ndërmjet këtyre 

nxehtësive varet nga temperatura e ajrit në lokal, nga lloji i aktivitetit dhe nga mosha e tyre. 

Fitimet e nxehtësisë nga njerëzit janë të rëndësishme në salla kine- maje, teatri, në salla sporti 

me shikues, etj. Sasia e nxehtësisë e fituar nga njerëzit mund të përcaktohet sipas barazimit: 

Qnj = qnj ⋅ nnj,   W                                                   (2.1) 

ku: n - numri i njerëzve; qn - sasia e nxehtësisë që jep njeriu në kushte të caktuara. 

Sasia e lagështisë e fituar nga njerëzit mund të përcaktohet sipas barazimit: 

Gnj = gnj ⋅ n,   g/h                                                   (2.2) 

Në tab. 2.2. është dhënë sasia e nxehtësisë në formë sensibile dhe latente që nxirret nga njeriu, 

nxehtësia totale sasia e avullit të ujit. Në procesin e përpunimit të ajrit, veçanërisht gjatë 

klimatizimit në stinën e dimrit, kur në lokal thithet ajri i jashtëm me lagështi të vogël absolute 

ka nevojë të rritet përmbajtja e lagështisë në ajër dhe në rrethinë (4 ÷ 8) 10-3 kg/kg. 

Lagështimi bëhet duke vënë në të drejtpërdrejtë ajrin me ujë, ose me spërkatje të avullit të ujit. 

 

Tab. 2.2. Sasia e nxehtësisë sensibile, latente dhe avullit të ujit që nxjerr njeriu në temperatura 

të ndryshme. 

 Temperatura 
e ajrit 

oC 18 20 22 23 24 25 26 

Njeriu pa 
aktivitet fizik 

Qs (sensibile) W 100 95 90 85 75 75 70 
Ql (latente) W 25 25 30 35 40 40 45 
Qt (totale) W 125 120 120 120 115 115 115 
Avulli i ujit g/h 35 35 40 50 60 60 65 

Njeriu në punë 
mesatarisht të 

rëndë 

Qt (totale) W 270 270 270 270 270 270 270 

Qs (sensibile) W 155 140 120 115 110 105 95 
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2.2.    Lagështimi me ujë 

Në mënyrë që ajri të lagështohet pas kontaktit me ujë, temperatura e ujit është e nevojshme të 

jetë më e lartë sesa temperatura e vesës së ajrit që lagështohet. Se a do të zvogëlohet apo do të 

rritet temperatura e ajrit gjatë lagështimit, kjo varet kryesisht nga temperaturat e ujit dhe të 

ajrit. Nëse temperatura e ujit është më e lartë sesa temperatura e ajrit do të ketë lagështim ajri 

të shoqëruar me rritje të temperaturës së tij, ndërsa kur ajo është më e ulët, sesa temperatura e 

ajrit, lagështimi i ajrit shoqërohet edhe me ftohjen e tij. Në procesin e ndryshimit të gjendjes 

në diagramin (i-x) ndikon edhe raporti i sasisë së ujit kundrejt sasisë së ajrit që përpunohet.  

Lagështimi i ajrit bëhet në një pjesë të dhomës së klimatizimit që quhet dhomë lagështimi të 

ajrit (dhoma e mjegullt). Në këtë dhomë, uji që është në sasi shumë më të madhe se sasia e ajrit 

që e merr me vehte ajri, spërkatet me diza dhe kështu formohet fusha me mjegull të lëngët, 

nëpër të cilën qarkullon ajri. Dhomat e lagështimit gati gjithmonë parashihen për punë me ujë 

që nuk ngrohet paraprakisht, por që përdoret me temperaturën që e ka në burim (ujë pusi, uji i 

rrjetit të ujësjellësit, etj.). Nëse uji rrymon nëpër një sistem të mbyllët, pas një kohe të caktuar 

arrin temperaturën afërsisht të barabartë me temperaturën e ajrit sipas termometrit të lagur. 

 

Në kushte kur temperatura e ujit është e pandryshueshme, drejtimi i ndryshimit të gjendjes së 

ajrit të lagësht në një sistem të izoluar përcaktohet sipas bilancit të nxehtësisë  dhe të masës 

sipas barazimeve: 

QL=mL (i2´ - i1) = mw ⋅ iW                                           (2.3) 

mw = mL (x2’ - x1)                                                  (2.4) 

Sipas këtyre dy barazimeve del: 

2´ 1
w w w

2' 1

i  - ii =c t
x  - x

⋅ =                                                      (2.5) 

ku: mL - masa e ajrit që lagështohet në kg/h; i1, i2´ - entalpia e ajrit para dhe pas lagështimit në 

kJ; x1, x2´ - përmbajtja e lagështisë në ajër para dhe pas lagështimit në kg/h; mw - sasia e ujit të 

avulluar në kg/h; cW - nxehtësia specifike e ujit në kJ/(kg K); tW - temperatura e ujit në oC. 

 

Sipas barazimit (2.5) del se ndryshimi i gjendjes së ajrit gjatë lagështimit me ujë është sipas 

procesit me temperaturë të pandryshueshme (fig. 2.1). Nëse sasia e ujit është shumë e madhe, 
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temperatura e tij praktikisht nuk ndryshohet, ndërsa drejtimi i ndryshimit të gjendjes së ajrit të 

lagësht është sipas vijës AB (fig. 2.1). Nëse sasia e ujit, në raport me sasinë e ajrit, është e 

vogël, uji me temperaturë mesatare tB ngrohet nga gjendja e tij fillestare D gjer në gjendjen C 

dhe ndryshimi i gjendjes shkon sipas vijës AD, ose AC, që varet nga ajo se a rrymojnë këto 

fluide në këmbyes me rryma të kundërta, apo me rryma paralele. 

 

 Fig. 2.1. 

 

Dhoma e lagështimit (fig.2.2) përbëhet nga shtëpiza me seksion të lirë katërkëndor; llamarina 

e zinkuar ose materiali plastik, vaska për mbledhjen e ujit, gypi me pompën qarkulluese, dizat 

dhe eliminuesit e pikave të ujit. 

 

Fig.2.2. - Dhoma për lagështimin e ajrit: 1 - pompa qarkulluese me elektromotor; 2 - vaska; 

3 - gypi me diza për spërkatje; 4 - gypi thithës me sitë; 5 - gypi për prurje të ujit me ventil dhe 

notues; 6 - gypi për kthimin e ujit; 7 - gypi sigurues për derdhjen e ujit mbi nivelin e caktuar; 

8 - gypi për zbrazjen e rezervuarit; 9 - gypi lidhës; 10 - ndarësi i pikave të ujit; 11 – 

udhëzueset 
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Vaska është e pajisur me ventilin me notues për mbushjen me ujë plotësues, me gypin për 

zbrazje dhe me gypin për largimin e lymit dhe të papastërtive të tjera. Nëpër shtëpizë rrymon 

ajri me shpejtësi (2 ÷ 3) m/s dhe në disa raste edhe gjer 7 m/s. Uji nga rezervuari dërgohet 

nëpër regjistrin e dizave nën shtypje 2 ÷ 3 bar. Në vaskë është i zhytur gypi për prurjen e ujit 

me sitë për ta penguar futjen e papastërtive. Nëpër diza qarkullon uji në sasi disa herë më të 

madhe sesa uji që absorbon ajri qarkullues. 

Vaska e ka të kyçur gypin për sjelljen e ujit që është i lidhur me notues për rregullimin e nivelit 

të ujit, gypin e zbrazjes dhe të derdhjes së ujit. Në hyrje të gypit thithës vendoset sita për t’i 

ndalur papastërtitë dhe me këtë pengohet mbyllja e dizave që zakonisht, ndërtohen prej 

mesingu, bronzi, çeliku, porcelani, plastike, etj., me vrimë (1,5 ÷ 6) mm. Uji i spërkatur në këtë 

mënyrë shpërndahet në pika me diametër (0,05 ÷ 1) mm dhe 1 m3/h uji i spërkatur sipërfaqen 

kontaktit e ka 2 ÷ 3 m2. Në shumë raste pjesa e brendshme e dizave përpunohet në formë 

spiraleje, ashtu që rryma e ujit merr rotacion dhe me këtë edhe shpërndarje më adekuate. 

Ndërtohen në atë mënyrë që trupi i dizave ta ketë të hapur filetaturën për t’u lidhur në regjistrin 

gypor. Ekzistojnë edhe disa me rrjete mbrojtëse në hyrjen e tyre. 

Seksioni i hyrjes dhe i daljes i dhomës së lagështimit ose vetëm njëri nga seksionet, janë të 

pajisura me ndarës të pikave, në mënyrë që të ndahet uji që nuk është avulluar, por që është 

bartur me rrymën e ajrit. Ndarësit e pikave ndërtohen nga llamarina ose nga masat plastike. 

Drejtimi i spërkatjes së ujit mund të jetë i njëjtë me drejtimin e rrymimit të ajrit ose edhe i 

kundërt. 

 

Fig. 2.3. Lagështimi i ajrit me spërkatje dhe me shtresë të mbushur: 1 - rezervuari i ujit; 2 - 

filtri i lagur; 3 - dizat për spërkatjen e ujit; 4 - ndarësi i pikave të ujit; 5, 6 - gypat e sjelljes 

dhe të largimit të ajrit; 7 - pompa; 8 - ventili me ngasje elektrike 
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2.3.    Lagështimi me kontakt 

Te këta lagështues, ajri që duhet të lagështohet vihet në kontakt me një sipërfaqe sa më të 

madhe dhe sa më të lagur nëpër të cilën kalon ajri. Kjo sipërfaqe përbëhet nga një shtresë 

mbushëse me gypa sintetikë, etj., që spërkaten me ujë nëpërmjet dizave. Shtypja që duhet ta 

realizojë pompa e spërkatjes së ujit është 0,2 ÷ 0,5 bar, pra ka shpenzim të vogël të energjisë 

elektrike për ngasjen e pompës, sepse raporti ndërmjet sasisë së ujit dhe sasisë së ajrit është 

rreth 0,07. 

 

2.4.   Lagështimi me avull 

Përdorimi i ujit për lagështimin e ajrit në dhomën e lagështimit duhet të shoqërohet me zënien 

e një hapësire të konsiderueshme të dhomës së klimatizimit dhe me qarkullimin e një sasie më 

të madhe uji sesa që avullohet dhe rrymon me ajrin. Krahas kësaj te lagështimi me ujë, 

lagështimi i ajrit shoqërohet me rënie të dukshme të temperaturës që shtron nevojën e rritjes së 

sipërfaqes së tërësishme ngrohëse në mënyrë që të arrihen parametrat e nevojshëm të ajrit. Këto 

konstatime janë të mjaftueshme për t’i ikur lagështimit të ajrit me ujë. 

Për lagështim është i nevojshëm avulli i thatë meqë avulli i ngopur dhe kondensati lejojnë 

ekzistimin dhe zhvillimin e algave dhe të baktereve, që me kondensatin formojnë erëra të rënda. 

Sipas bilancit material dhe energjetik të përzierjes së ajrit me avull të thatë uji mund të shkruhet: 

mL (x2 - x1) = mw                                                (2.6) 

mL (i2 - i1) = mw⋅ iw                                                (2.7) 

Sipas barazimeve të mësipërme del ky barazim: 

 2 1
w

2 1

i  - ii =
x  - x

                                                        (2.8) 

 Ky raport e paraqet drejtimin e procesit të zhvilluar kur ajri lagështohet me avull të thatë në 

diagramin (i - x) për ajër të lagësht. Pika përfundimtare e paraqet gjendjen e dëshiruar të ajrit 

që spërkatet me avull uji. Sasia e avullit të thatë të ujit definohet sipas shprehjes: 

 mw =mL (x2 - x1) =ρL·VL (x2 - x1), kg/h                                        (2.9) 

përkatësisht: 

w
2 1

L L

m kgwx =x + ,  
ρ V kgL

                                               (2.10) 
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ku: ρL - dendësia e ajrit të thatë në kg/m3; VL = mL ⋅vL - vëllimi i ajrit të thatë në m3; vL - 

vëllimi specifik i ajrit të thatë në m3/kg; mL - sasia e ajrit të thatë në kg/s. 

 

Te lagështimi i ajrit me avull të thatë uji krahas lagështisë absolute rritet edhe temperatura, që 

duhet të merret parasysh kur përgatitet gjendja e caktuar e ajrit (fig. 2.4). 

 

Fig. 2.4 

 

Meqë entalpia e avullit është e madhe (2500 kJ/kg), në diagramin (i-x) në shkallën përreth 

lexohet entalpia e avullit me të cilin lagështohet ajri, iw. Vlera e kësaj entalpie bashkohet me 

pikën zero (fillimin e sistemit të koordinatave) dhe nga gjendja fillestare e ajrit të lagësht 1 

tërhiqet segmenti 1-2, ku gjendja përfundimtare varet nga sasia e avullit të spërkatur. 

Lagështuesi me avull është paraqitur në fig. 2.5. Nëpërmjet gypit 1 avulli futet në lagështuesin 

me avull. Avulluesi sillet në gypin e dyfishtë nëpër mbështjellësin e gypit me vrima (2) të gypit 

kryesor të vrimosur (9) nga i cili më vonë avulli futet në rrymën e ajrit. Avulli i ndodhur 

ndërmjet gypit dhe mbështjellësit shkon në enën me vëllim më të madh (4) në të cilën ndahet 

kondensati i formëzuar gjatë rrymimit të avullit përgjatë mbështjellësit gypor të gypit të 

brendshëm të vrimosur. Për të qenë ndarja e kondensatit më e mirë, në hyrje të enës së kullimit 

të kondensatit (4) gjendet një pllakë në formë të digës (3). Kondensati me përbërje minerale që 

bartet nga avulli si dhe papastërtitë që rrjedhin prej gypave ose nga rezervuari i ujit, në të cilin 

bëhet përgatitja e avullit, ndahen nëpërmjet ndarësit të kondensatit. 
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Fig. 2.5. Lagështuesi i ajrit me avull uji: 1 - gypi i sjelljes së avullit; 2 - mbështjellësi i gypit 

të vrimosur; 3 - pllaka për ndarjen e kondensatit; 4 - ena e kullimit e kondensatit; 5 - 

mbledhësi i kondensatit dhe i papastërtive; 6 - ventili rregullues proporcional me ngasje 

pneumatike ose elektrike; 7 - gypi i sjelljes së kontrolluar të avullit; 8 - dhoma e avullimit 

dytësor; 9 - gypi i përforcuar i sjelljes e ajrit; 10 - termostati i sigurisë 

 

Nga ena për ndarjen e kondensatit, avulli kalon nëpër gypin (7), futet në dhomën e avullimit 

dytësor (8), prej nga avulli i përgatitur në këtë mënyrë hyn në gypin e vrimosur 9 të spërkatjes 

së ajrit të lagësht. Dhoma e avullimit dytësor është nën shtypje atmosferike, prandaj shtypja në 

enën e ndarjes së kondensatit, që ndodhet përbri dhomës, është shumë më e madhe. Kjo do të 

thotë se këtu edhe temperatura është më e lartë dhe kondensati sërish nuk mund të krijohet në 

dhomë, por kryesisht krijohet vetëm avulli i thatë. Kondensimi i avullit është i pamundshëm 

edhe më në gypin e vrimosur, sepse ky avull ngrohet në saje të rrymimit të avullit me shtypje 

më të lartë nga gypi që sjell avull nëpër mbështjellësin 2. Rregullimi i sasisë së avullit, 

përkatësisht lagështia e caktuar e ajrit, mbahet në saje të ventilit pneumatik ose elektrik (6), që 

mbyll ose e lëshon avulli të kalojë në dhomën e avullimit dytësor. Higrostati që vepron në 

ventilin rregullues të lagështuesit me avull me ndryshimin e lagështisë relative të ajrit, vendoset 

në lokal ose në kanalin e prurjes së ajrit. Lagështia me avull uji është disa herë i siguruar nga 

rrymimi i kondensatit me rrymën e ajrit. Me këtë pengohet depërtimi i papastërtive të ndryshme 

dhe i erërave në lokal. Në periudhën fillestare, kur gypat dhe lagështuesi janë të ftohtë, 

termostati i sigurisë (10) e mban të mbyllur ventilin (6). 
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2.5.   Ndryshimet e ajrit në orë 

Ndryshimet e ajrit në orë, shkurtuar n, ose shkalla e ndryshimit të ajrit është numri i herëve që 

vëllimi i përgjithshëm i ajrit në një dhomë ose hapësirë hiqet plotësisht dhe zëvendësohet 

brenda një ore. Nëse ajri në hapësirë është i njëtrajtshëm ose i përzier në mënyrë të përkryer, 

ndryshimet e ajrit në orë janë një masë se sa herë ajri brenda një hapësire të përcaktuar 

zëvendësohet çdo orë. Në rastet kur kjo sasi nuk është e madhe, ose nuk mund të përcaktohet 

me saktësi, sasia e ajrit të ventilimit përcaktohet në bazë të vëllimit të lokalit Vh, pra sa herë 

(n) ajri i freskët futet në lokal (+), ose nxirret nga lokali (-) në njësi kohore. Pra: 

1n = ,  
h

L

h

V
V

±


                                                       (2.11) 

Madhësia e këtij numri varet nga vëllimi i lokalit, nga dedikimi dhe nga lloji i ndotësit. Ky 

numër karakteristik shërben edhe si kontroll i përcaktimit të sasisë së ajrit me metoda të tjera. 

Në shumë aranzhime të shpërndarjes së ajrit, ajri nuk është as uniform dhe as i përzier në 

mënyrë të përkryer. Përqindja aktuale e ajrit të një mbylljeje që shkëmbehet në një periudhë 

varet nga efikasiteti i rrjedhës së ajrit të rrethimit dhe metodat e përdorura për ajrosjen e tij. 

Sasia aktuale e ajrit të ndryshuar në një skenar të ventilimit të përzier mirë do të jetë 63.2% pas 

1 ore dhe n=1. Për të arritur presionin e ekuilibrit, sasia e ajrit që del nga hapësira dhe hyn në 

hapësirë duhet të jetë e njëjtë 

Shkalla e ndryshimit të ajrit shpesh përdoret si rregulla kryesore në projektimin e ventilimit. 

Megjithatë, ato përdoren rrallë si bazë aktuale e projektimit ose llogaritjes. Për shembull, 

standardet e ventilimit laboratorik tregojnë diapazonin e rekomanduar për normat e ndryshimit 

të ajrit, si një udhëzues për projektimin aktual. Normat e ventilimit të banesave llogariten në 

bazë të sipërfaqes së vendbanimit dhe numrit të banorëve. Normat e ventilimit jo-rezidenciale 

bazohen në sipërfaqen e dyshemesë dhe numrin e banorëve, ose një llogaritjes së ndotësve të 

njohur. Standardet e projektimit të spitalit përdorin ndryshimet e ajrit në orë, megjithëse kjo 

është kritikuar. 

Shoqata Amerikane e Inxhinierëve të Ngrohjes, Ftohjes dhe Kondicionimit (ASHRAE) 

rekomandon "0,35 ndryshime ajri në orë, por jo më pak se 7,5 L/s për person" në zonat e 

banimit. Në tab.2.3 është treguar numri i rekomanduar i ndërrimeve të ajrit për lokale me 

destinime të ndryshme.  
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Tab. 2.3. Vlerat e rekomandueshme për ndërrimin e ajrit në lokale me destinim të veçantë 

 

Hapësira Ndryshimet e ajrit në orë 

Parkim neë bodrum 15–30 

Bodrum banimi 3–4 

Dhoma e gjumit 2-4 

Banjo banimi 6-7 

Dhomat e Ndenjes Rezidenciale 6-8 

Kuzhinë Rezidenciale 7-8 

Lavanderi Rezidenciale 8-9 

Zyrat e Biznesit 6-8 

Dhomat e pushimit të drekës së biznesit 7-8 

Sallat e Konferencave të Biznesit 8-12 

Dhomat e Kopjimit të Biznesit 10-12 

Dhomat e kompjuterit 10-14 

Zona e ngrënies së restorantit 8-10 

Zona e vendosjes së ushqimit të restorantit 10-12 

Restorant Bar 15-20 

Korridor publik 6-8 

Dyqan me pakicë publike 6-10 

Fojeri (korridori) Publik 8-10 

Kisha 8-12 

Auditori Publik 12-14 

Kuzhina komerciale dhe tualete 15–30 

Dhomat e duhanit 15-20 

Laboratorët 6–12 

Klasat 3–4 

Magazinimi 3-10 
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3. DELAGËSHTIMI I AJRIT  

 

Me procesin e delagështimit apo të tharjes duhet të pakësohet lagështia absolute e ajrit. 

Delagështimi i ajrit është i nevojshëm në reparte fotokimike dhe në reparte të tjera kimike, në 

laboratore në reparte për montime precize dhe në ambiente të tjera, në të cilat në temperaturën 

normale të dhomës nuk bën të tejkalohet vlera e caktuar e lagështisë relative. Në stinën e dimrit 

më lehtë ruhet lagështia më e vogël relative, mirëpo verës kjo bëhet më vështirë. Rritja e 

lagështisë relative mund të jetë shkas për korrozionin e metaleve, krijohen erëra të pakëndshme 

në tekstil, etj. 

Për largimin e lagështisë nga ajri, përkatësisht për tharjen e ajrit, përdoren dy metoda të 

ndryshme: 

− Ndarja e lagështisë me ftohje të ajrit; 

− Përthithja e ujit me materie absorbuese. 

 

Në periudhën e dimrit lagështia në ajër është në sasi të rritur dhe mund të kondensohet në muret 

e brendshme të lokalit edhe në kushte ndryshimesh të vogla të parametrave meteorologjikë të 

ajrit. Në këtë mënyrë pranohen kufij të lejuar të lagështisë relative të ajrit (rreth 55 ÷ 65 %).  

Sasia e nevojshme e masës së lagështisë që duhet të largohet nga ajri llogaritet me shprehjen:  

( ) ( )W L lej aj L lej ajm  =m x -x = V x -xLρ                                              (3.1) 

Apo sasia e nevojshme e ajrit të ventilimit VL (m3/h) për largimin e lagështisë së tepërt mw 

përcaktohet sipas barazimit: 

W
L

lej aj

mV  = 
(x -x  ) Lρ

                                                           (3.2) 

ku:  

mw - sasia e lagështisë së tepërt që ndodhet në lokal në g/h;  

xlej - përmbajtja e lejuar e lagështisë së ajrit të lokalit në g/kg; 

xaj - përmbajtja e lagështisë për ajrin e jashtëm në g/kg; 

ρL - dendësia e ajrit në kg/m3. 
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3.1.  Delagështimi me ftohje 

Me këtë metodë ajri ftohet në kontaktin me një trup shumë të ftohtë dhe, si pasojë e largimit të 

një sasie të lagështisë nga ajri, mbetet një ajër me më pak lagështi. Procesi i tharjes së ajrit, në 

të vërtetë, njëkohësisht është edhe proces i ftohjes së tij, proces që është sqaruar te ftohja e ajrit. 

Është konstante se për ndarjen e ujit (lagështisë) nga ajri nuk është e nevojshme ftohja e tij gjer 

në gjendje vese, siç mendohej më parë. Për realizimin e procesit të tharjes është e nevojshme 

që temperatura e sipërfaqes ftohëse, pa marrë parasysh a është e ngurtë apo e lëngët, të jetë më 

e vogël sesa temperatura e gjendjes së vesës së ajrit që thahet. 

Me këtë del se për tharje të ajrit nuk është e nevojshme që ftohësi të jetë shumë i madh, pasi 

edhe gjatë ftohjes së paktë të ajrit, fillon ndarja e lagështisë. P.sh. gjatë punës së impiantit për 

tharjen e ajrit qarkullues me ftohje dhe me ngrohje  të  serishme,  vazhdimisht  pakësohet 

lagështia gjersa të arrihet aso gjendje ajri, pika e vesës e të cilit i përgjigjet temperaturës së 

sipërfaqes ftohëse (fig.3.1).  

 

Fig.3.1. Procesi i tharjes në diagramin (i-x) 

 

Ndryshimi i gjendjes në këtë rast ndodh sipas vijës së thyer (1) duke supozuar se pas çdo 

ftohjeje të ajrit pason ngrohja e tij gjer në temperaturën fillestare. Përveç mënyrave të 

zakonshme që zbatohen njëkohësisht për ftohjen dhe për tharjen e ajrit, sot përdoren edhe 

impiante në të cilat përdorimi parësor është tharja e ajrit (fig.3.2), që mund të jenë edhe të 

lëvizshme, në mënyrë që të mund të vendosen në dhoma të ndryshme, ku do të kishte nevojë 

për tharje të drejtpërdrejtë të ajrit. Impianti përbëhet nga shtëpiza në të cilën vendosen makina 
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ftohëse dhe vaska ku mblidhet uji që largohet nga ajri. Ajri që duhet të thahet hyn nëpër grilat 

e hyrjes (5) dhe ftohet në ftohësin (3) me avullim të drejtpërdrejtë të fluidit ftohës. Në këtë 

proces të ftohjes, nga ajri largohet një sasi e konsiderueshme lagështie, që mblidhet në vaskën 

(7). Ajri në vazhdim, pjesërisht i tharë, ngrohet në kondensatorin (2) dhe del nga impianti. Pasi 

kapaciteti i kondensatorit është më i madh sesa kapaciteti i avulluesit, bëhet edhe ngrohja e 

pjesshme e ambientit (lokalit). 

 

 

Fig.3.2. Instalimi i lëvizshëm i tharjes së ajrit: 1 - kompresori; 2 - kondensatori; 3 - ftohësi 

(avulluesi); 4 - ventilatori; 5 - futja e ajrit të lagësht; 

6 - dalja e ajrit të thatë; 7 - vaska e ujit 

 

Pastrimi i ajrit dhe ngrohja e tij zakonisht përdoren edhe në dhomën e ventilimit. Ftohja e ajrit 

të shumtën, bëhet në dhomën e klimatizimit të ajrit me këmbyes të nxehtësisë, që sipas 

konstruksionit nuk ndryshojnë shumë nga ngrohësi i ajrit. Kjo do të thotë se edhe këta këmbyes 

të nxehtësisë përbëhen nga një tufë gypash të brinjëzuar në mënyrë që kështu të rritet sipërfaqja 

për kalim të nxehtësisë nga sipërfaqja e jashtme në ajër. Këto gypa të këmbyesve ndërtohen 

prej çeliku ose bakri dhe të shumtën e rasteve, me diametër 25 mm. Fletët janë prej çeliku, 

bakri ose alumini dhe mund të kenë formë rrethi, spiraleje ose katërkëndëshi. Pasi gjatë procesit 

të ftohjes pothuajse rregullisht ka kondensim të një pjese të lagështisë së ajrit, për t’i mbrojtur 

këmbyesit e nxehtësisë nga korozioni, preferohet që këmbyesit të ndërtohen me gypa bakri dhe 

me fletë bakri pasi bakri është mjaft rezistues ndaj korrozionit. Brinjëzimi i gypave të çelikut 

bëhet zakonisht me fletë çeliku, kurse këmbyesit gjithmonë zinkohen. 

Edhe pse ftohësit e ajrit, për nga konstruksioni dhe materiali i përdorur, janë mjaft të ngjashëm 

me ngrohësit e ajrit, prapë se prapë ndryshojnë sipas kushteve në të cilat këmbehet nxehtësia. 
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Gjatë ftohjes së ajrit ndryshimi i temperaturës ndërmjet ajrit dhe sipërfaqes së këmbyesit është 

më i vogël dhe rregullisht, krahas ftohjes, ka edhe tharje të ajrit dhe kështu ndahet lagështia e 

kondensuar në sipërfaqe të ftohësit. Kjo bën që nga ajri të nxirret jo vetëm nxehtësia sensibile, 

por edhe ajo latente. Ftohësit e ajrit mund të ndahen në dy grupe sipas fluidit ftohës dhe sipas 

vendit ku ndërtohen dhe atë: 

− ftohës me ujë, 

− ftohës me avullim të drejtpërdrejtë, 

− ftohës me tretje të kripës. 

 

Sipas vendit të ndërtimit, ka: 

- ftohës ajri të vendosur në dhomën e klimatizimit, 

- ftohës ajri të vendosur në elementet e përpunimit shtesë të ajrit në lokale (aparatet 

induktive ose ventil konvektorët). 

 

Në fig.3.3 është treguar procesi i ftohjes së ajrit në varësi të temperaturës së sipërfaqes së 

ftohësit. Nëse kjo temperaturë është tC ose e barabartë me temperaturën e gjendjes së vesës për 

ajrin me gjendje A, tD, ndryshimi i gjendjes së ajrit gjatë ftohjes realizohet sipas procesit me 

xA = xB = xD = const. Në kushte kur temperatura e sipërfaqes ftohëse është tE < tD, gjatë procesit 

të ftohjes AE bëhet edhe tharja e ajrit duke u larguar prej tij lagështia ∆x = xA - xE. 

 

 

Fig.3.3. Ndryshimi i gjendjes së ajrit gjatë ftohjes me ftohës (C, D dhe E janë temperatura të 

sipërfaqeve të ftohësit; AB, AD dhe AE - ndryshimi i gjendjes së ajrit) 
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3.1.1. Delagështimi nga ftohja me ujë  

Ndryshimi i temperaturës ndërmjet temperaturës së ajrit që ftohet kundrejt temperaturës së tij 

maksimale është mbi 30 oC dhe temperaturës së ujit, që gjithsej është më e madhe se 0 oC, është 

më i vogël sesa ndryshimi i temperaturës te ngrohësi i ajrit. Prandaj edhe ndryshimi mesatar i 

temperaturës te ftohësit e ajrit është më i vogël se ky ndryshim mesatar te ngrohësit e ajrit. 

Sipas kësaj del se për këmbimin e së njëjtës sasi të nxehtësisë nëpërmjet këmbyesit, ftohësi i 

ajrit duhet të ketë sipërfaqe më të madhe sesa ngrohësi, kështu që për të arritur koeficient më 

të madh kalimi të nxehtësisë nga uji, shpejtësia e qarkullimit të ujit nëpër gypa duhet të jetë 

paksa më e madhe sesa shpejtësia e ujit te ngrohësit e ajrit dhe ka vlerë (0,5 ÷ 2) m/s, porse nuk 

rekomandohet të jetë nën 1 m/s, sepse në këtë rast koeficienti i kalimit të nxehtësisë do të 

zvogëlohej shumë. 

Te ftohësi i ajrit, rrymimi i ujit dhe i ajrit është me drejtim të kundërt (fig.3.4), kështu që me 

këtë krijohet efekt më i mirë i këmbimit të nxehtësisë, kurse temperatura e ajrit në dalje të 

këmbyesit mund të jetë më e vogël sesa temperatura e ujit në dalje të këmbyesit. 

Nëse në sipërfaqe të ftohësit, ka kondensim të lagështisë, koeficienti i kalimit të nxehtësisë në 

anën e ajrit rritet ndjeshëm për shkak të nxehtësisë së kondensimit.  

 

Fig.3.4. Ftohësi me fletë i ajrit dhe me rrymim të kundërt dhe ndryshimi i temperaturës 

përgjatë ftohësit 

 

Sasia e nxehtësisë Q, që kalon nga ajri në ftohësin e lagësht, përbëhet nga nxehtësia sensibile 

Qs dhe nga ajo latente Ql, pra: 

Page 45 of 96 



Punim Diplome Master 

 
Q = Qs + Ql                                                           (3.3) 

Uji për ftohjen e ajrit mund të jetë rrjedhës dhe qarkullues. Për ftohjen me ujë rrjedhës, uji 

merret nga ndonjë burim natyror (p.sh. nga ndonjë pus). Në këtë rast uji pasi të ketë kaluar 

nëpër ftohës të ajrit derdhet, prandaj kjo mënyrë e ftohjes së ajrit rrallë përdoret. 

Gati rregullisht është bërë dukuri që uji riqarkullues që përdoret për ftohje të ajrit të jetë 

qarkullues. Te ky lloj i ftohjes uji ftohet në avullues të makinës ftohëse prej nga shkon në ftohës 

të ajrit, ku ngrohet dhe prapë dërgohet në avullues, por me këtë mbyllet qarku. 

 

3.1.2. Delagështimi nga ftohja me avullim të drejtpërdrejtë 

Si ftohës ajri në stabilimente klimatizimi, nga dy tipe ekzistuese të avulluesve, të zhytur dhe 

me avullim të thatë, përdoret avulluesi me avullim të thatë. Me ftohje, ajrit i merret nxehtësia 

për avullimin e fluidit ftohës në avullues. Në këta ftohës me avullim të thatë, fluidi i lëngët 

ftohës në tërësi avullohet dhe në një masë të caktuar tejnxehet në një zonë të caktuar të 

avulluesit (fig.3.5). 

 

 

Fig.3.5. Avulluesi - ftohësi i ajrit me fletë: 1 - ventili ekspandues termostatik; 2 - gypi 

kapilar; 3 - avulluesi; 4 - gypi për hyrjen e lëngut në avullues; 5 - gypi për daljen e avullit të 

mediumit ftohës dhe dërgimin e tij në kompresor; 6 - dhënësi i temperaturës 

 

Tejnxehjen e avullit të fluidit ftohës e kontrollon ventili ekspandues termostatik. Dhënësi i 

temperaturës e mat temperaturën e avullit të tejnxehur në dalje të avulluesit dhe me rritjen e saj 

mbi vlerën e caktuar ventili e droselon dhe e zvogëlon prurjen e fluidit ftohës. Në kushte kur 
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zvogëlohet temperatura e avullit të tejnxehur të fluidit ftohës, hapet ventili për lëshimin e një 

sasie më të madhe të fluidit ftohës nëpër avullues. 

Për nga konstruksioni, avulluesi i thatë nuk dallohet shumë nga ftohësi me ujë. Ky përbëhet 

nga një sistem gypash të brinjëzuar me diametër 10 ÷ 18 mm  dhe nga fletë aluminiumi të 

vendosura në largësi 2 ÷ 7 mm. Në kushtet kur ambienti, ku është i vendosur ftohësi i ajrit, janë 

kushtet për veprim të korozionit, gypat dhe 

brinjëzimi i tyre rekomandohet të jenë prej bakri.  

Nëse gypat e ftohësit duhet të jenë të gjatë, ata ndahen në rende. Shpërndarjen uniforme të 

fluidit ftohës e bën shpërndarësi që ndodhet pas ventilit droselues termostatik. Nga 

shpërndarësi fluidi ftohës rrymon nëpër gypa bakri me diametër të vogël, që përbëjnë 

avulluesin.  

Meqë në avullues fluidi i punës ka temperaturë të pandryshueshme sepse nga ajri e merr 

nxehtësinë e avullimit, efekti i ftohjes nuk varet nga kahet e rrymimit të fluidit ftohës dhe të 

ajrit. Është me rëndësi që këmbyesi të mos jetë me rryma që kryqëzohen, sepse në këtë rast 

këmbimi i nxehtësisë nuk do të ishte uniform, për shkak se rendet e fundit të gypave të 

avulluesit kontaktojnë me ajrin me temperatura më të vogla. 

Temperatura e avullimit të fluidit ftohës, me këtë edhe shtypja e avullimit, përcaktohen sipas 

kushteve të ftohjes së ajrit. Në diagramin për ajrin e lagësht, (fig.3.6) është definuar 

temperatura e sipërfaqes së ftohësit t oC, ndërsa temperatura e avullimit merret nja 3 oC më e 

vogël, pra tD = tC - 3 oC. Nëse temperatura e sipërfaqes së ftohësit tC është nën 0 oC, nga 

lagështia e ndarë formohet krahneza dhe krijohet një rezistencë më e madhe për shkak të 

zvogëlimit të seksionit të lirë për qarkullim të ajrit. Përveç kësaj krahneza krijon edhe 

rezistencë termike për tejkalimin e nxehtësisë nga ajri në lëndën e punës me ç’rast zvogëlohet 

edhe kapaciteti i ftohjes. Për këtë arsye, temperaturat e avullimit zgjedhën mbi 0 oC. Ndryshimi 

ndërmjet temperaturës së ajrit në dalje të ftohësit dhe temperaturës së ftohësit, zakonisht, është 

∆t = 7 ÷ 10 K. 

Fluidi ftohës përdoret në proceset e klimatizimit duhet të jetë jotoksik, i lirë, i padjegshëm dhe 

të mos e ndotë ambientin. Është e qartë se vetia më e rëndësishme është e lidhur me nivelin e 

temperaturës që e kërkon procesi i ftohjes në klimatizim. Shtypja e avullimit të fluidit ftohës 

duhet të jetë nën shtypjen atmosferike, në mënyrë që fluidi ftohës të mos depërtojë në 

atmosferë. Sipas këtyre kushteve, temperatura e avullimit duhet të jetë rreth 6 oC në mënyrë që 

ajri të ftohet gjer 10 ÷ 13 oC. 
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Fig.3.6. Përcaktimi i temperaturës së avullimit 

 

Si fluid ftohës, të shumtën, përdoren disa freone (më së shpeshti R-12, R-22 dhe R-502). 

 

3.2.   Delagështimi me absorbacion (përthithje) 

Sipas kësaj metode ajri kontakton me lëndë që kanë veti ta përthithin avullin e ujit nga ajri. 

Materia përthithëse që më së tepërmi përdoret janë silikageli dhe kuarci kimikisht i pastër 

(SiO2) që përftohet me metoda të caktuara dhe arrin sipërfaqe shumë të madhe. Avulli i ujit, 

për shkak të përthithjes ose të ndajthithjes (absorbimit) ngjitet për këtë sipërfaqe dhe 

kondensohet. Sasia e avullit të ujit të absorbuar varet nga shtypja dhe është më e madhe, sa më 

e madhe të jetë shtypja e avullit. Për shkak të kondensimit të avullit të ujit, temperatura e ajrit 

rritet, saqë në rast nevoje ajri duhet të ftohet. 

Silikageli mund të përthithë lagështi përderisa të mos bëhet i ngopur (ekzistojnë diagrame për 

përcaktimin e sasisë së avullit të përthithur varësisht nga shtypja e avullit). Në mënyrë që i 

njëjti silikagel të mund të përthith sërish lagështi, duhet të rigjenerohet. Rigjenerimi bëhet me 

ngrohje gjer në temperaturën (150 ÷ 200) oC me ajër të nxehtë ose me avull uji të tejnxehur. 

Në rastet kur ka nevojë tharje të vazhdueshme të ajrit, ndërtohen impiante me dy shtresa 

silikageli, nga të cilat njëra përthith lagështi, kurse shtresa tjetër rigjenerohet. Një shembull i 

tillë është para- qitur në fig.3.7. 
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Fig.3.7. Tharja e ajrit me silikagel: 1 - filtri; 2 - ventilatori; 3 - ngrohësi; 4 - ventili trekrihësh; 

5 - ftohësi; 6 – silikageli 

 

 

Fig.3.8. Tharja kontinuele e ajrit: 1 - disku; 2 - filtri; 3 - ventilatori për ajrin e tharë; 4 - 

ventilatori për ajrin rigjenerues; 5 - ngrohësi i ajrit 

 

 

4. DIFUZIONI I LAGËSHTISË NËPËR MURET RRETHUESE  

 

Është jashtëzakonisht e rëndësishme të parandaloni hyrjen e lagështirës së pakontrolluar në 

mbështjellësin e ndërtesës përmes hapjeve të dritareve dhe dyerve, shtresave, bazamenteve, 

çatisë ose hapjeve të tjera. Praktikisht në të gjitha zonat e vendit, siguroni një pengesë të 

jashtme të motit për të parandaluar hyrjen e lagështirës në zgavrat e ndërtimit. Zgavrat e 

ndërtimit të lagështa ose të lagështa (p.sh. hapësirat midis mureve të brendshme dhe të 

jashtme), papafingo (hapësira në kulm) dhe plenumi janë burimet kryesore të mykut dhe mund 

të kontribuojnë ndjeshëm në problemet e cilësisë së ajrit të brendshëm. Përveç kësaj, lagështia 

mund të dëmtojë strukturën dhe të degradojë performancën e izolimit, duke rritur energjinë dhe 

kostot e funksionimit. 

Uji gjithashtu hyn në zgavrat e ndërtimit përmes një procesi të migrimit të lagështirës. 

Lagështia migron nga ana e ngrohtë dhe e lagësht e montimit të konstruksionit në anën e ftohtë 
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të thatë të montimit të ndërtimit. Diferencat e presionit të ajrit gjithashtu mund të nxisin 

lagështinë në muret e brendshme dhe të jashtme, duke krijuar mjedise të favorshme për myk 

dhe mund ta bëjnë këtë si në klimat e ngrohjes ashtu edhe në klimat e nxehta dhe të lagështa. 

Në klimat e nxehta dhe të lagështa, edhe presionet e lehta negative të brendshme mund të 

tërheqin lagështinë e nxehtë të jashtme në zgavrat e mureve të ftohta gjatë periudhave të ftohjes 

nëse mbështjellja e ndërtesës nuk është projektuar dhe ndërtuar siç duhet. Në mënyrë të 

ngjashme, gjatë periudhave të ngrohjes, presionet pozitive mund të shtyjnë ajrin e ngrohtë dhe 

të lagësht nga ambientet e brendshme në muret e jashtme të ftohta. Në secilin rast, kjo lagështi 

e pakontrolluar mund të çojë në rritjen e mykut që dëmton cilësinë e ajrit të brendshëm dhe 

dëmton materialet e ndërtimit. 

Kështu, sigurimi i integritetit të mureve të jashtëm (ose mureve të brendshme ku migrimi i 

lagështirës mund të jetë problem) është linja e parë e mbrojtjes për parandalimin e këtij 

problemi në të gjitha klimat. Për klimën e nxehtë dhe të lagësht, një ndërtesë me presion pak 

pozitiv mund të ndihmojë gjithashtu, pasi një ndërtesë me presion pak negativ mund të 

ndihmojë në ngrohjen e klimës. Megjithatë, në zonat me klimë të përzier, përdorimi i 

presioneve pozitive ose negative mund të krijojë probleme me ndryshimin e motit. Në fund të 

fundit, zgjidhja më e besueshme është ndërtimi i duhur i rrethojës së ndërtesës 

Avujt e ujit janë kudo në atmosferë, brenda dhe jashtë rrethimit të ndërtesës. Në vetvete në 

gjendje avulli, në përgjithësi është i padëmshëm dhe shpesh i dëshirueshëm për lagështimin e 

ajrit. Nëse nuk kontrollohet nga ajrimi, mund të arrijë nivele të tepruara në dhoma si kuzhina 

dhe banjo, dhe objekte të tilla si pishinat. 

Avujt e ujit janë të pranishëm në atmosferë dhe në shumicën e tokave dhe përfaqësojnë një 

burim relativisht konstant lagështie që duhet të kontrollohet. Mekanizmi fizik i difuzionit të 

avullit drejtohet nga një ndryshim në presionin e avullit në një ndarës të ndërtesës. Për shkak 

se ndryshimet në presionin e avullit janë mjaft modeste, veçanërisht kur krahasohen me 

diferencat e presionit të ajrit (zakonisht në Ba, Pa apo kPa), shkalla e migrimit të lagështirës 

nga difuzioni i avullit është më e ulët se ajo e krijuar nga rrjedhja e ajrit. Por në klimat e ftohta, 

gradienti i presionit të avullit nga brenda në jashtë është i qëndrueshëm gjatë gjithë sezonit të 

ngrohjes, prandaj ndërsa intensiteti i këtij fenomeni është i ulët, kohëzgjatja është shumë e 

gjatë. Si rezultat, sasi të mëdha avulli uji mund të shpërndahen në elementet e rrethimit të 

ndërtesave, të grumbullohen dhe të shkaktojnë dëme. 

Avulli i ujit nuk transportohet vetëm nga difuzioni i avullit, por edhe nga rrjedhja e ajrit. Kur 

ajri i ngrohtë dhe i lagësht brenda një ndërtese të kondicionuar rrjedh përmes hapjeve të 
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paqëllimshme në mbylljen e ndërtesës, ekziston mundësia që kondensimi intersticial të ndodhë 

gjatë periudhave të temperaturave të ftohta të jashtme. Në klimat e ftohta, kohëzgjatja e këtij 

rreziku është gjatë pjesës më të madhe të sezonit të ngrohjes. Rrjedhja e ajrit të shkaktuar nga 

ndryshimet e presionit të brendshëm në atë të jashtëm nëpër rrethimin e ndërtesës mund të 

transportojë sasi të konsiderueshme lagështie, disa ose të gjitha prej të cilave mund të 

kondensohen në sipërfaqe të ftohta brenda elementeve të rrethimit të ndërtesës. Në raste të 

rënda, akumulimi i lagështirës mund të çojë në dëmtimin ose dështimin e materialeve dhe në 

të gjitha rrethanat, humbja e energjisë për shkak të rrjedhjes së ajrit të kondicionuar nga 

ndërtesa mund të jetë e shtrenjtë. 

 

 

4.1.   Difuzioni i avullit të ujit 

Difuzioni i masës, në termoteknikë, kryesisht haset te ajri i lagësht (në gjendje agregate të gaztë 

apo të lëngët) dhe paraqet difuzionin e avullit të ujit – lagështirës në ajër. Fluksi i avullit të ujit 

nëpërmjet difuzionit paraqet madhësi vektoriale dhe nënkupton kalimin e avullit të ujit 

përkatësisht lagështirës (masës) në drejtimin normal të sipërfaqes së shtresës (së murit), për 

kohë të caktuar. 

Në kalkulimet parciale të transportit të avullit të ujit nëpër materialet poroze të ndërtimit dhe 

mjedisi përdoren flukset e lagështirës nëpërmjet: 

- Difuzionit konduktiv, ku si parametër përdoret koeficienti i konduksionit λd, kg/(ms), 

kur analizohet lagështia absolute e ajrit të lagësht x, kgW/kgL, dhe  

- Difuzionit konvektiv, ku si parametër përdoret koeficienti i konveksionit të avullit të 

ujit αd, kg/(m2s), kur analizohet lagështia absolute e ajrit të lagësht x, kgW/kgL. 

 

Lagështia relative paraqet raportin ndërmjet shtypjes apo dendësisë së avullit të ujit (të 

pangopur) dhe të shtypjes apo dendësisë së avullit të ujit të ngopur në ajrin e lagësht, 

përkatësisht:  

                  
, ,

w w

n nt p t p

p c
p c

ϕ
   

= =   
   

                                                       (4.1) 

Lagështia absolute e ajrit të lagësht të ngopur paraqet raportin ndërmjet masës së ajrit të ngopur 

me lagështi dhe të masës së ajrit të thatë, përkatësisht:  
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−

  , kgW/kgL                                               (4.2)  

Ku janë: 

ωw – Lagështia absolute e ajrit të lagësht të pangopur, kgW/kgL; 

pL = p - pw    – shtypja e pjesshme e ajrit të thatë në ajrin e lagësht të pangopur, Pa;  

pw – shtypja e avullit të ujit në ajrin e lagësht të pangopur, Pa; 

p – shtypja e ajrit të lagësht, Pa 

cw,kgw/m3 dhe cL, kgL/m3 përqendrimi (dendësia) e avullit të ujit në ajrin e lagësht dhe 

përqendrimi i ajrit të thatë në ajrin e lagësht. 

 

Prurja në masë përkatësisht fluksi i ajrit të lagësht paraqet masën e ajrit të lagësht në njësi të 

kohës dhe është: 

                                                               G = GL + Gw                                                         (4.3) 

Ku janë: 

G – Prurja në masë përkatësisht fluksi i ajrit të lagësht, kg/s; 

GL=mL/τ   – prurja përkatësisht sasia e ajrit të thatë, kgL/s; 

Gw=mw/τ – prurja përkatësisht sasia e lagështirës, kgW/s. 

 

Fluksi specifik i ajrit të lagësht paraqet fluksin e ajrit të lagësht në njësi të sipërfaqes: 

                                                             g = gL + gw                                                              (4.4)         

ku janë: 

g –  Fluksi specifik i ajrit të lagësht, kg/(sm2); 

gL = GL/A  – fluksi specifik i ajrit të thatë, kgL/(sm2); 

gw = Gw/A – fluksi specifik i avullit të ujit, kgW/(sm2); 

 

Ekuacionet për komponentët e përzierjes së ajrit të lagësht janë: 

- për ajrin e thatë:  pLV=mLRLT                                                                                  (4.5) 

- për avullin e ujit:  pwV=mwRwT                                                                                (4.6) 
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ku janë: 

ML = 28,9845 – masa molekulare e ajrit të thatë, kgL/kmol; 

Mw = 18,01528 – masa molekulare e avullit të ujit, kgW/kmol; 

Ru = MLRL = MwRw = 8314,41- konstanta universale e gazeve, J/(kmol·K) 

RL = Ru/ML = 287 - konstanta individuale për ajrin e thatë, J/(kgL·K); 

Rw = Ru/Mw = 462  - konstanta individuale për avullin e ujit, J/(kgW·K) 

T   - temperatura e ajrit të lagësht, K; 

 

Përqendrimi i ajrit të thatë në ajrin e lagësht është: 

                           

1 wL L
L

L L L

p pm pc
v V R T R T

−
= = = =

                                                           (4.7) 

Përqendrimi i avullit të ujit në ajrin e lagësht të pangopur është: 

                             
1 w w

w L
w w

m pc x c
v V R T

= = = = ⋅                                                               (4.8) 

Për llogaritjen e difuzionit të avullit të ujit duhet të merren parasysh parametrat dhe 

kushtet vijuese: 

- Duhet të dihet temperatura e brendshme (e ajrit në lokal) dhe ajo e jashtme (jashtë 

mureve rrethuese të lokalit), përkatësisht tb dhe tj; 

- Duhet të dihet lagështia relative e brendshme (e ajrit të lokalit) dhe ajo e jashtme 

(jashtë mureve rrethuese të lokalit) përkatësisht ϕb dhe ϕj; 

- Duhet të dihen parametrat termoteknikë të përbërjes së murit: dendësia ρ, nxehtësia 

specifike c, koeficienti i përcjellshmërisë termike λ, dhe faktori relativ i rezistencës së 

avullit të ujit µd  (parametrat e sipërpërmendur janë dhënë në tabelën 4.1, për materiale 

të ndryshme të ndërtimit). 

- Llogaritet koeficienti i difuzionit të avullit të ujit për ajrin DL dhe për materiale tjera 

D. 

 

Tabela 4.1 jep vlerat e faktorit të rezistencës ndaj avullit të ujit për kushtet e 'kupës së thatë' 

dhe 'kupës së lagësht' (siç përcaktohet në ISO 12572). Në lagështi të ulët relative të ambientit, 

avulli i ujit transportohet përmes materialeve poroze kryesisht nga difuzioni i avullit. Ndërsa 
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lagështia relative rritet, poret fillojnë të mbushen me ujë të lëngshëm dhe rrjedha e lëngut bëhet 

një mekanizëm transporti gjithnjë e më i rëndësishëm. Prandaj, rezistenca e dukshme e avullit 

bie me rritjen e lagështisë relative. Ky efekt përmblidhet nga vlerat e kupës së thatë të cilat 

zbatohen kur lagështia mesatare relative në një material është më pak se 70 % dhe vlerat e 

kupës të lagësht që zbatohen kur lagështia mesatare relative është më e madhe ose e barabartë 

me 70 %. Për ndërtesat me ngrohje, vlerat e kupës së thatë janë përgjithësisht të zbatueshme 

për materialet në pjesën e brendshme të një shtrese izoluese dhe vlerat e kupës së lagësht për 

ato në pjesën e jashtme të një shtrese izoluese. 

Nëse një shtresë specifike izoluese nuk është e pranishme, p.sh. muret monolitike të muraturës, 

vlerat e kupës së thatë zbatohen kur komponenti laget nga gjendja e thatë dhe vlerat e kupës së 

lagësht zbatohen kur thahet nga një gjendje e lagësht. 

 

Tabela 4.1. Projektimi i vlerave termike për materialet në aplikimet e përgjithshme të 

ndërtesave 

Grupi i materialit ose aplikimi 

 
Densiteti 

ρ 
kg/m3 

Projektimi i 
përçueshmë
risë termike 

λ 
W/(mK) 

Kapaciteti 
specifik i 

nxehtësisë 
cp 

J/(kgK) 

Faktori i rezistencës 
ndaj avullit të ujit 

µ 

thatë lagët 

Asfalti 2 100 0,70 1 000 50 000 50 000 

Bitumi  
1 050 

 
0,17 

 
1 000 

 
50 000 

 
50 000 

I pastër 

Felt (shtresë tekstili)/ fletë (çarçaf) 1 100 0,23 1 000 50 000 50 000 

Betoni a  
1 800 

 
1,15 

 
1 000 

 
100 

 
60 

Dendësi mesatare 

 2 000 1,35 1 000 100 60 

 2 200 1,65 1 000 120 70 

Densitet i lartë 2 400 2,00 1 000 130 80 

Të përforcuar (me 1 % çelik) 2 300 2,3 1 000 130 80 

Të përforcuar (me 2 % çelik) 2 400 2,5 1 000 130 80 

Mbulesa dyshemeje  
1 200 

 
0,17 

 
1 400 

 
10 000 

 
10 000 

Gome 

Plastike 1 700 0,25 1 400 10 000 10 000 

Nënshtresa, gome celulare ose plastike 270 0,10 1 400 10 000 10 000 

Nënshtresë, tekstili 120 0,05 1 300 20 15 

Page 54 of 96 



Punim Diplome Master 

 
Nënshtresë, leshi 200 0,06 1 300 20 15 

Nënshtresë, tape <200 0,05 1 500 20 10 

Pllaka, tape >400 0,065 1 500 40 20 

Dysheme qilimi / tekstili 200 0,06 1 300 5 5 

Linoleum 1 200 0,17 1 400 1 000 800 

Gazrat  
1,23 

 
0,025 

 
1 008 

 
1 

 
1 

Ajri 

Dioksid karboni 1,95 0,014 820 1 1 

Argoni 1,70 0,017 519 1 1 

Heksafluoridi i squfurit 6,36 0,013 614 1 1 

Kripton 3,56 0,009 0 245 1 1 

Ksenon 5,68 0,005 4 160 1 1 

Xhami  
2 500 

 
1,00 

 
750 

 
∞ 

 
∞ 

Xhami me sodë gëlqere (përfshirë "xhamin notues") 

Xham kuarci 2 200 1,40 750 ∞ ∞ 

Mozaik qelqi 2 000 1,20 750 ∞ ∞ 

Uji  
920 

 
2,30 

 
2 000 

  

Akull në -10 0C 

Akull në 0 0C 900 2,20 2 000 

Dëborë, e sapo rënë (< 30 mm) 100 0,05 2 000 

Dëborë, e butë (30 deri në 70 mm) 200 0,12 2 000 

Dëborë, pak e ngjeshur (70 deri në 100 mm) 300 0,23 2 000 

Dëborë e ngjeshur (< 200 mm) 500 0,60 2 000 

Uji në 10 0C 1 000 0,60 4 190 

Uji në 40 0C 990 0,63 4 190 

Uji në 80 0C 970 0,67 4 190 

Metalet 
Lidhjet e aluminit 
Bronzi 
Tunxhi 
Bakri 
Hekuri, giza 
Plumbi 
Çeliku 
Çelik inox, b austenitik ose austenitik-ferritik 
Çelik inox, b ferrit ose martensitik 
Zinku 

 
2 800 
8 700 
8 400 
8 900 
7 500 

11 300 
7 800 
7 900 
7 900 
7 200 

 
160 
65 
120 
380 
50 
35 
50 
17 
30 
110 

 
880 
380 
380 
380 
450 
130 
450 
500 
460 
380 

 
∞ 
∞ 
∞ 
∞ 
∞ 
∞ 
∞ 
∞ 
∞ 
∞ 

 
∞ 
∞ 
∞ 
∞ 
∞ 
∞ 
∞ 
∞ 
∞ 
∞ 

Plastike, solide (ngurtë) 
Akrilike  
Polikarbonate  
Politetrafluoroetilen (PTFE) 
Polivinilklorur (PVC) 

 
1 050 
1 200 
2 200 
1 390 

 
0,20 
0,20 
0,25 
0,17 

 
1 500 
1 200 
1 000 
900 

 
10 000 
5 000 

10 000 
50 000 

 
10 000 
5 000 

10 000 
50 000 
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Polimetilmetakrilat (PMMA) 
Poliacetat 
Poliamid (najloni) 
Poliamid 6.6 me 25% fibër qelqi 
Polietileni / polietileni, me densitet të lartë Polietileni 
/ polietileni, me densitet të ulët 
Polistireni 
Polipropileni 
Polipropileni me 25% fibër xhami 
Poliuretani (PU) 
Rrëshirë epoxy 
Rrëshirë fenolike 
Rrëshirë poliestër 

1 180 
1 410 
1 150 
1 450 
980 
920 

1 050 
910 

1 200 
1 200 
1 200 
1 300 
1 400 

0,18 
0,30 
0,25 
0,30 
0,50 
0,33 
0,16 
0,22 
0,25 
0,25 
0,20 
0,30 
0,19 

1 500 
1 400 
1 600 
1 600 
1 800 
2 200 
1 300 
1 800 
1 800 
1 800 
1 400 
1 700 
1 200 

50 000 
100 000 
50 000 
50 000 

100 000 
100 000 
100 000 
10 000 
10 000 
6 000 

10 000 
100 000 
10 000 

50 000 
100 000 

50 00 
50 000 

100 000 
100 000 
100 000 
10 000 
10 000 
6 000 

10 000 
100 000 
10 000 

Gomë  
910 

 
0,13 

 
1 100 

 
10 000 

 
10 000 Natyrore 

Neoprene (polikloropren) 1240 0,23 2 140 10 000 10 000 

Butil, (izobuten), i ngurtë/shkrirë i nxehtë 1200 0,24 1 400 200 000 200 000 

Gomë shkume 60 - 80 0,06 1 500 7 000 7 000 

Gomë e fortë (ebonit), e ngurtë 1200 0,17 1 400 ∞ ∞ 

Monomeri i etilenit propilen dien (EPDM) 1150 0,25 1 000 6 000 6 000 

Polizobutileni 930 0,20 1 100 10 000 10 000 

Polisulfidi 1700 0,40 1 000 10 000 10 000 

Butadieni 980 0,25 1 000 100 000 100 000 

Materialet ngjitëse, heqja e motit dhe thyerjet 
termike 

     

Gel silici (desikant) 720 0,13 1 000 ∞ ∞ 

Silikoni, i pastër 1 200 0,35 1 000 5 000 5 000 

Silikoni, i mbushur 1 450 0,50 1 000 5 000 5 000 

Shkumë silikoni 750 0,12 1 000 10 000 10 000 

Uretani/poliuretani (ndërprerje termike) 1 300 0,21 1 800 60 60 

Polivinilklorur (PVC) fleksibël, me 40 % Zbutës 1 200 0,14 1 000 100 000 100 000 

Shkumë elastomerike, fleksibël 60 - 80 0,05 1 500 10 000 10 000 

Shkumë poliuretani (PU). 70 0,05 1 500 60 60 

Shkumë polietileni 70 0,05 2 300 100 100 

Gipsi  
600 

 
0,18 

 
1 000 

 
10 

 
4 

Gipsi 

” 900 0,30 1 000 10 4 

” 1 200 0,43 1 000 10 4 

” 1 500 0,56 1 000 10 4 

Karton gipsi c 700 0,21 1 000 10 4 

"" 900 0,25 1 000 10 4 
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Suva dhe rendere  

600 
 

0,18 
 

1 000 
 

10 
 

6 
Suva izoluese gipsi 

Suvatim me gips 1 000 0,40 1 000 10 6 

”” 1 300 0,57 1 000 10 6 

Gips, rërë 1 600 0,80 1 000 10 6 

Gëlqere, rërë 1 600 0,80 1 000 10 6 

Çimento, rërë 1 800 1,00 1 000 10 6 

Tokat  
1 200 – 1 800 

 
1,5 

 
1 670 – 2 500 

 
50 

 
50 

Argjilë ose baltë 

Rërë dhe zhavorr 1 700 – 2 200 2,0 910 – 1 180 50 50 

Guri  
2 800 

 
3,5 

 
1 000 

 
10 000 

 
10 000 

Shkëmb natyral, kristalor 

Shkëmb natyror, sedimentar 2 600 2,3 1 000 250 200 

Shkëmb natyror, sedimentar, i lehtë 1 500 0,85 1 000 30 20 

Natyrale, poroze, p.sh. llavë 1 600 0,55 1 000 20 15 

Bazalt 2 700 – 3 000 3,5 1 000 10 000 10 000 

Gneiss 2 400 – 2 700 3,5 1 000 10 000 10 000 

Granit 2 500 – 2 700 2,8 1 000 10 000 10 000 

Mermer 2 800 3,5 1 000 10 000 10 000 

Slate 2 000 – 2 800 2,2 1 000 1000 800 

Gur gëlqeror, tepër i butë 1 600 0,85 1 000 30 20 

Gëlqeror, i butë 1 800 1,1 1 000 40 25 

Gëlqeror, gjysmë i fortë 2 000 1,4 1 000 50 40 

Gur gëlqeror, i fortë 2 200 1,7 1 000 200 150 

Gur gëlqeror, tepër i fortë 2 600 2,3 1 000 250 200 

Gur ranor (silicë) 2 600 2,3 1 000 40 30 

Shtuf natyral 400 0,12 1 000 8 6 

Guri artificial 1 750 1,3 1 000 50 40 

Pllaka (mbulim kulmi)  
2 000 

 
1,0 

 
800 

 
40 

 
30 

Argjila 

Betoni 2 100 1,5 1 000 100 60 

Pllaka (të tjera)  
2 300 

 
1,3 

 
840 

 
 

10 000 

 
∞ 

Qeramike/porcelani 

Plastike 1 000 0,20 1 000 10 000 

Lëndë drusore d  
450 

 
0,12 

 
1 600 

 
50 

 
20 
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500 0,13 1 600 50 20 
700 0,18 1 600 200 50 

Panele me bazë druri d 

Kompensatë (dru i fortë) e 
 
 
 

 
Lidhja çimento pllakë grimcave 
 
Pllakë grimcave 
 
 
 
Pllakë me fije të orientuar (OSB)  
 
Pllakë fibre, duke përfshirë MDF f 
" 
" 
" 

 
300 
500 
700 

1 000 
 

1 200 
 

300 
600 
900 

 
650 

 
250 
400 
600 
800 

 
0,09 
0,13 
0,17 
0,24 

 
0,23 

 
0,10 
0,14 
0,18 

 
0,13 

 
0,07 
0,10 
0,14 
0,18 

 
1 600 
1 600 
1 600 
1 600 

 
1 500 

 
1 700 
1 700 
1 700 

 
1 700 

 
1 700 
1 700 
1 700 
1 700 

 
150 
200 
220 
250 

 
50 

 
50 
50 
50 

 
50 

 
5 

10 
20 
30 

 
50 
70 
90 

110 
 

30 
 

10 
15 
20 

 
30 

 
3 
5 
12 
20 

SHËNIMI 1. Për qëllime llogaritëse, vlera ∞ mund të duhet të zëvendësohet me një vlerë arbitrare të madhe, p.sh. 106.  
SHËNIMI 2. Faktorët e rezistencës ndaj avullit të ujit jepen si vlera të kupës së thatë dhe të kupës së lagësht. 
a Dendësia për beton është dendësia e thatë 
b EN 10088-1, Çelik inox – Pjesa 1: Lista e çeliqeve inox, përmban lista të gjera të vetive të çeliqeve të pandryshkshme të cilat 

mund të përdoren kur dihet përbërja e saktë e çelikut të pandryshkshëm 
c Përçueshmëria termike përfshin efektin e veshjeve të letrës. 
d Dendësia për lëndën drusore dhe produktet me bazë druri është dendësia në ekuilibër me 20 °C dhe 65 % lagështi relative 

duke përfshirë masën e ujit higroskopik. 
e Si masë e përkohshme dhe derisa të disponohen të dhëna të mjaftueshme domethënëse për panelet e drurit të ngurtë (SWP) 

dhe lëndën drusore të rimeso të laminuar (LVL), mund të përdoren vlerat e dhëna për kompensatë. 
f MDF: Pllakë fibre me densitet të mesëm, proces i thatë. 

 

Koeficienti i difuzionit të avullit të ujit për ajrin në varësi të temperaturës dhe të shtypjes:  

                                                          
1,812, 26

273L
TD

p
 =  
 

                                                   (4.9) 

Koeficienti i difuzionit të avullit të ujit për llojin (shtresën) e murit, m2/s, në varësi të 

temperaturës dhe të shtypjes, është:  

                                                                      L

d

DD
µ

=                                                         (4.10) 

Koeficienti i konduksionit të avullit të ujit për llojin (shtresën) e murit, në kg/(ms) është: 

                                                             d LD cλ = ⋅                                                        (4.11) 

Të nevojshme për njehsimin e madhësive të mësipërme janë edhe konstantet:   

RL = 287  J/(kgK)– konstanta individuale e ajrit të thatë; 

Rw = 462 J/(kgK) - konstanta individuale e avullit të ujit; 
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cp, L = 1,006 kJ/kg = 1006 J/kg - nxehtësia specifike e ajrit të thatë, e cila trajtohet si 

gaz ideal dhe mund të konsiderohet konstante meqë ajo në fushën e temperaturave 

të ajrit të klimatizuar prej -50 deri në 500C pothuajse  ka vlerë të njëjtë.  

cp,w = 1,86 kJ/kg = 1860 J/kg - nxehtësia specifike e avullit të ujit gjatë presionit 

konstant. 

ro = 2500 kJ/kg = 2500 000 J/kg  – nxehtësia (latente) e avullimit të ujit në 00C; 

T  – temperatura e ajrit, K, e që për murin merret ajo mesatare: Tm = ( Tb + Tj ) / 2 

 

Për llogaritjen e koeficientit të konveksionit të avullit të ujit në të dy anët e murit nisemi 

nga raporti ndërmjet numrit të Sherwood-it dhe Nusselt-it përkatësisht nga barazimi: 

                                     / Re
/ Re Pr

n m
L

n m
L

L DSh C Sc
Nu L C

γ
α λ

= =                                                   (4.12)       

Ku janë: 

Pr = ν/a  -  numri i Prandtl-it; 

Sc = ν/DL -  numri i Shmidt-it; 

Re - numri i Reynolds-it; 

m =1/3=0,33 dhe n =1/2=0,5 –  eksponentë, që varen nga lloji i rrymimit të ajrit; 

C – koeficient, vlera e të cilit varet nga forma e sipërfaqes nëpër të cilën ndodh kalimi i 

nxehtësisë dhe i masës; 

 

Koeficienti i konveksionit të avullit të ujit, në m/s, arrihet nga barazimi (4.12) dhe nga të dhënat 

e mësipërme:  

                                                              
1/3( )L e

L

D Lαγ
λ

=                                                     (4.13) 

Duke pasur parasysh lidhshmërinë ndërmjet shtypjes së avullit të ujit (pw), përqendrimit të 

avullit të ujit (cw) dhe të lagështisë absolute (x), përftojmë koeficientet e konveksionit të avullit 

të ujit β dhe αd, përkatësisht:  

Koeficienti i konveksionit të avullit të ujit, në kg/(m2s), është: 

                                           d Lcα γ=                                                         (4.14) 
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Ku janë: 

e
L

aL
D

= - Nr. i Lewis-it, i cili përdoret për çdo rast kur ka transmetim të njëkohshëm të 

nxehtësisë dhe masës, /; 

,

L

L p L

a
c c

λ
=

⋅
- koeficienti i përcjellshmërisë termike nëpër ajër, m2/s; 

α  - koeficienti i konveksionit të nxehtësisë, W/(m2K); 

λL  - koeficienti i konduksionit të nxehtësisë, W/(mK); 

DL - koeficienti i difuzionit të avullit të ujit në ajër, m2/s; 

cL – dendësia e ajrit të thatë në ajrin e lagësht, kg/m3; 

cp,L - nxehtësia specifike e ajrit të thatë, J/(kgK); 

ν - viskoziteti kinematik, m2/s;  

 

- Duhet të dihet trashësia dhe radhitja e shtresave të materialit ndërtimor të murit; 

 

Transmetimi stacionar i avullit të ujit përkatësisht fluksi specifik i avullit të ujit, kgW/(sm2): 

                        b j
w d b jn

i

i=1d,b d,i d,j

x -xGwg  k (x -x )
δ1 1A + +

α λ α

= = =

∑
                                 (4.15) 

Ku δ - trashësia e shtresës së murit, m; 

 

 

5. NORMAT DHE STANDARDET PËR LAGËSHTINË  

 
5.1. Marrëdhënia midis lagështisë së ajrit në ambiente të mbyllura 

Lagështia është zakonisht diçka që përpiqemi ta shmangim në një ndërtesë. Nivelet e larta të 

lagështisë shkaktojnë probleme me mykun dhe kondensimin. Kur është shpesh lagësht jashtë, 

mendohet se ulja e niveleve të lagështisë është ajo ne çka duhet të përqendrohet, por nuk janë 

vetëm nivelet e larta të lagështisë që duhen parandaluar. Lagështia e ulët mund të ketë një 
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ndikim të madh në cilësinë e ajrit dhe shëndetin dhe komoditetin e banorëve. Dihet se ajo 

mbështet përhapjen e viruseve dhe infeksioneve. 

Nivelet e rekomanduara të lagështisë për një mjedis të brendshëm të shëndetshëm dhe të 

rehatshëm janë midis 30-60 % lagështi relative. Kryesisht Standardet e shoqatave të ndryshme 

rekomandojnë që në ekstreme, nivelet e lagështisë duhet të jenë midis 20-70 %. Lagështia 

relative jashtë këtyre niveleve mund të shkaktojë shqetësim fizik dhe mbi 70% mund të çojë 

në dëmtim fizik të ndërtesës përmes kondensimit. Bazuar në rekomandimet e Standardit 

ASHRAE 55, në temperaturën e dhomës (21°C) nivelet e LR duhet të variojnë ndërmjet rreth 

30-75% (një temperaturë e pikës së vesës së hapësirave të banuara jo më pak se 2°C, me një 

kufi të sipërm 16,8°C në presion standard). 

 

5.1.1. Zgjidhjet e lagështisë 

Në muajt e dimrit, nivelet e lagështisë shpesh mund të bien deri në 25%. Megjithatë, ka mënyra 

të ndryshme në të cilat njeriu mund të mbajë nivele të shëndetshme lagështie në ambiente të 

mbyllura: 

- Shtimi i një lagështuesi/dehumidifieri – zgjidhja më e dukshme, dhe në muajt e dimrit 

shpesh nevojitet një lagështues. Por është e rëndësishme të kemi parasysh konsumin 

shtesë të energjisë dhe prodhimin e panevojshëm të emetimeve. Menaxhimi i lagështisë 

relative mund të arrihet në mënyra të ndryshme dhe është e rëndësishme të kuptohet siç 

duhet marrëdhënia midis mjedisit të brendshëm dhe kushteve të jashtme gjatë gjithë 

vitit. Duhet parë me ndonjë konsulent të NVKA për zgjidhjet më adekuate, pasi çdo 

ndërtesë është unike. 

- Ndryshimi i niveleve të ajrosjes – rritja e ajrosjes kur është nxehtë jashtë do të ndihmojë 

në uljen e lagështisë vetëm kur është gjithashtu shumë thatë. Prandaj, është e 

rëndësishme të sigurohet që sistemi i ventilimit të ndërtesës të jetë i pajisur me një 

dehumidifikues nëse jetohet në një klimë të lagësht. Është gjithashtu e rëndësishme të 

sigurohet që në një ditë të nxehtë, hapja e një dritareje mund të bëjë më shumë dëm sesa 

dobi; ndërsa një erë mund të ndihet mirë, edhe nëse jashtë nuk ndihet shumë lagështia, 

lagështia nga ftohja e ajrit të jashtëm (dhe rritja e lagështisë relative) mund të shkaktojë 

shqetësim të shtuar. Kjo mund të ketë gjithashtu ndikime shëndetësore: Standardi 

AHSRAE paralajmëron se ajrimi që rezulton në lagështi të shtuar mund të rrisë nivelet 

e marimangave të pluhurit dhe alergjenit në ambiente të mbyllura (ndër rreziqet e tjera 

të lagështisë shumë të lartë). 
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- Duke u siguruar që zyra të mos jetë shumë e mbushur me njerëz – sipas standardit 

ASHRAE dhe një numri në rritje të botimeve, efektet e ergonomisë së zyrës kanë një 

ndikim të madh në cilësinë e mjedisit të brendshëm. Kur zyrat janë të mbipopulluara 

ose shumë të mbushura me mobilje që ndërhyjnë në rrjedhën e ajrit ose parandalojnë 

rregullimin e temperaturës dhe lagështisë (të tilla si kabinete, ndarje, etj.), një 

përkeqësim i kushteve të brendshme mund të rezultojë në nivele komforti më pak të 

përshtatshme. Prandaj, sugjerohet që të kuptohet vendndodhja e fryrësve, ventilatorëve 

dhe sensorëve në zyrë, për të siguruar që sistemet mekanike të mund të përdoren në 

potencialin e tyre maksimal. 

Tab. 5.1 

Stina  Lagështia shumë e lartë  Lagështia shumë e ulët 

Verë 

Përdorimi i një dehumidifikuesi 
mund të largojë lagështinë nga ajri. 
Duhet siguruar që të mos keni 
dritare të hapura, pasi kjo do të 
shkaktojë hyrjen e lagështirës nga 
jashtë. 

Të lejohet pak ajër i pastër brenda nëse është 
i thatë dhe/ose vetëm në mbrëmje. Bërja e 
kësaj në mbrëmje dhe gjatë natës mund të 
ndihmojë gjithashtu në nxjerrjen e ajrit të 
ndenjur me ajër të freskët dhe më të freskët 
për një mjedis të brendshëm më të 
shëndetshëm dhe më të rehatshëm pa kosto 
shtesë të energjisë.  

Dimër 

Të lejohet pak ajër i pastër brenda! 
Nëse ajri i jashtëm është shumë i 
ftohtë, përdorimi i një ventilatori 
për rikuperimin e nxehtësisë mund 
të jetë një mënyrë e shkëlqyeshme 
për të maksimizuar ajrin e pastër në 
shtëpi duke kursyer energji gjatë 
ngrohjes. 

Të përdoret një lagështues, qoftë në sistemin 
tuaj të ventilimit ose në dhoma të veçanta. Në 
nivel personal, aplikimi i kremrave hidratues, 
marrja e dusheve të ngrohta (jo të nxehta), 
pirja e shumë ujit dhe sigurimi që keni nivele 
të mjaftueshme të omega-3 mund të 
ndihmojnë në luftimin e thatësisë. 

 

 
5.2.    Dhjetë arsyet për të kontrolluar lagështinë relative ndërmjet (35 -55%) +/- 5% 

 

1. Për të mundësuar perceptime pozitive të komfortit termik. Dokumenti autoritar që 

rregullon komoditetin termik në SHBA është ASHRAE - Standardi 55 - Kushtet higro-

termike të mjedisit për banim njerëzor. Baza për pajtueshmëri përfshin dhjetë metrika 

kryesore, nga të cilat kontrollojnë lagështinë në njërën prej tyre. Për të parë efektin e 

lagështisë, lexuesit këshillohen të vizitojnë simulatorin e komfortit në: 

• http://www.healthyheating.com/solutions.htm ose mjetin CBE Comfort në 
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• http://comfort.cbe.berkeley.edu/ . 

 

Siç shihet nga figurat e mëposhtme, Zona e komfortit termik është e shprehur duke përdorur 

metodat grafike ASHRAE të SHBA dhe standardin evropian përfshin lagështinë dhe 

temperaturën operative. 

 

Fig. 5.1. Diagrami i komfortit termik ASHRAE 55 

 

EN 16789-1 është përditësimi i vitit 2019 i standardit BS EN 15251:2007, që mbulon kriteret 

mjedisore të brendshme për projektimin e ndërtesave, sistemeve të kondicionimit të dhomave 

dhe sistemeve të ndriçimit. Është një standard evropian që mbulon strukturat rezidenciale dhe 

jorezidenciale. Synimi i përgjithshëm është harmonizimi i metodologjisë për vlerësimin e 

performancës energjetike të ndërtesave në nivel ndërkombëtar, nën një mandat të dhënë CEN 

nga Komisioni Evropian, i quajtur standarde të 'riformësuara EPBD' ose thjesht standarde EPB. 
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Fig. 5.2. Diagrami i komfortit termik EN – 16798 

 

2. Të mundësojë perceptime pozitive për cilësinë e ajrit të brendshëm dhe komoditetin e 

frymëmarrjes. Hulumtimi nga Berglund dhe Cain (1989) dhe Cain et al. (1983) treguan 

pranueshmëri në rënie të cilësisë së ajrit me rritjen e temperaturës dhe lagështisë së ajrit. 

Toftum (1998) tregoi se lagështia e kontrolluar midis 30% dhe 60% rezultoi në numrin 

më të vogël të banorëve të pakënaqur në një temperaturë nominale 20°C. Ndërsa 

temperaturat u rritën për shembull në 22°C, banorët preferonin lagështinë e kontrolluar 

midis 30% dhe 40%. Sfida këtu është se mjekët do të preferonin vlerat më të larta (40% 

deri në 60%), por për ta bërë këtë, temperatura do të duhet të ulet. Në shtëpitë 

tradicionale me kohë të lartë verore, pikat më të ulëta të vendosjes së Temperaturës 

mesatare e rrezatimit (TMR) kërkojnë energji për ftohje mekanike; por në shtëpitë me 

performancë të lartë me TMR më të ulët të kohës së verës dhe me lagështi më të ulët, 

në vend të tyre mund të përdoren shpejtësi të larta të ajrit të arritura me ventilatorë 

tavani. 
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3. Për të mundësuar perceptime pozitive të cilësisë së aromës së brendshme. Fang et al 

(1999) vunë në dukje se efekti i lagështisë në emetimet kimike dhe ndijore nga 

materialet e ndërtimit u zbulua të jetë i rëndësishëm për materialet me ujë, si llaqet e 

dyshemesë dhe bojërat e mureve. Në balancimin midis preferencave të frymëmarrjes 

dhe cilësisë së aromës, rekomandohet të ruhen nivelet e lagështisë siç përshkruhet drejt 

vlerës më të ulët dhe të zgjidhen përfundimet e duhura të brendshme. 

4. Për të mundësuar komfort në mukozën. Një trup i shëndetshëm është një trup i hidratuar. 

Kur përmbajtja e lagështisë në organet e ndjeshme si sytë, hunda, fyti dhe lëkura është 

nën ose mbi nivelin optimal, ato irritohen duke çuar në stres fiziologjik dhe psikologjik. 

Për këtë arsye lagështia nuk duhet të jetë shumë e lartë dhe as shumë e ulët dhe të 

kontrollohet me delagështimin ose lagështimin sipas nevojës. Për studime të mëtejshme 

mbi efektet nga lagështia e lartë merret hidromeioza, e cila ka për bazë reduktimin e 

djersitjes së shkaktuar nga bllokimi i gjëndrave të djersës në kushte të lagështa. 

5. Për të kontrolluar hidrolizën (emetimet e VOC). Përbërjet organike të avullueshme (në 

anglisht VOCs - Volatile organic compounds) emetohen si gaze nga disa lëndë të ngurta 

ose lëngje. VOC-të përfshijnë një sërë kimikatesh, disa prej të cilave mund të kenë 

efekte të dëmshme shëndetësore afatshkurtra dhe afatgjata. Përqendrimet e shumë VOC 

janë vazhdimisht më të larta në ambiente të mbyllura (deri në dhjetë herë më të larta) 

sesa jashtë. Shumë produkte ndërtimi, veçanërisht përfundimet e brendshme kanë 

përbërës të cilët janë të ndjeshëm ndaj zbërthimit në gazra në prani të një tretësi të tillë 

si avulli i ujit. Formaldehidi është një përbërës i tillë dhe zakonisht gjendet në ngjitësit 

e përdorur në dysheme, mobilje dhe punime mulliri. Ruajtja e niveleve më të ulëta të 

lagështisë në shtëpi zvogëlon gjasat që irritues të tillë të mushkërive të lëshohen në ajër 

(Corsi, 2013). 

6. Për të kontrolluar mikrobet. Kur lagështia relative kontrollohet brenda kufijve të 

përcaktuar, ka më pak rrezik për ruajtjen e mjediseve që mbështesin rritjen e viruseve, 

baktereve, mykut, marimangave dhe disa insekteve. Të gjitha ato që mund të shkaktojnë 

sisteme të reagimit negativ në trup. 

7. Për të ruajtur qëndrueshmërinë dimensionale në materialet higroskopike (pyje). 

Shkencëtarët e ndërtimit demonstrojnë se qëndrueshmëria dimensionale e materialeve 

të tilla si drurit janë të lidhura ngushtë me përmbajtjen e lagështisë së hapësirës. 

Përmbajtja e ekuilibrit të lagështisë në dru e mbajtur midis 6% dhe 14% korrespondon 

me lagështinë relative të dhomës midis [40% dhe 60%]+/-10% në temperaturat e 

termometrit të thatë midis 21°C dhe 27°C. Kështu, kur lagështia kontrollohet si në dru 
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ashtu edhe në hapësirë, diferencat në presionin e avullit midis të dyjave minimizohen, 

gjë që zbut rrezikun e fryrjes ose tkurrjes së drurit. 

8. Për të parandaluar kondensimin në materialet hidrofobike (qelqi, alumini). Pika e 

vesës në një sipërfaqe është një funksion i temperaturës së saj dhe përmbajtjes së 

lagështisë në ajrin menjëherë ngjitur me sipërfaqen. Me xhamat e dritareve dhe të 

dyerve dhe kornizat e ekspozuara ndaj temperaturave më të ftohta ka potencial 

lagështimi edhe me lagështi të moderuar. Opsionet janë të ulim lagështinë e dhomës 

dhe/ose të zvogëlojmë përçueshmërinë e xhamit dhe kornizës. Përsëri, mjekët 

këshillojnë kundër lagështisë ultra të ulët, kështu që në klimat më të ftohta është e 

rëndësishme të punohet specialistë – inxhinierë të mjedisit të brendshëm për të hartuar 

kombinimin e duhur të lagështisë së hapësirës (drejt LR më të ulët) dhe sistemeve të 

xhamit (drejt vlerës më të lartë të rezistencës R) në harmoni me trajtimet e dritareve 

dhe Sistemet NVKA (ato që nxisin tharjen) kështu që në kushtet e projektimit nuk do 

të ketë lagështi në këto sipërfaqe thelbësisht të ftohta.  

9. Për të parandaluar kondensimin në materialet hidrofile (muri i thatë). Si më sipër, 

përveç se lagështia shpërndahet brenda dhe përmes materialit, duke shkaktuar nivele të 

larta lagështie ndërsa përballet me kushte më të ftohta. 

10. Për të ruajtur artefaktet/koleksionet/instrumentet muzikore të ndjeshme ndaj 

lagështirës etj. Nuk mungojnë studimet për ruajtjen e artikujve të ndjeshëm ndaj 

lagështirës si fotografitë, literaturën, instrumentet muzikore, pikturat, gdhendjet në dru 

dhe mobiljet. Dëmtimi ose stresi material mund të ndodhë shpesh kur këto sende 

transferohen nga një mjedis në tjetrin me një lagështi relative të ndryshme; ose kur 

nivelet e lagështisë lihen të pakontrolluara. Meqenëse jo të gjitha artefaktet përdorin të 

njëjtën qasje ruajtëse, është e rëndësishme edhe një herë të punohet me inxhinierin e 

mjedisit të brendshëm për të siguruar që kushtet hapësinore të jenë të përshtatshme për 

çështjet me interes. 

 

Pra, këto janë disa arsye pse duhet të kontrollojmë lagështinë relative midis [35% dhe 55%] 

+/- 5%. Kur e bëjmë këtë në lidhje me shpejtësinë e rritur të ajrit nga ventilatorët, në shumë 

raste mund të reduktohen ose eliminohen sistemet tradicionale dhe intensive të ajrit të 

kondicionuar; ose të paktën të optimizohet dizajni dhe funksionimi i tij. Ai gjithashtu hap 

përdorimin e sistemeve të ftohjes rrezatuese të njohura për komoditetin dhe efikasitetin e tyre. 
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Lagështia juaj e brendshme ka të bëjë po aq me vendndodhjen tuaj gjeografike, aq sa ka të bëjë 

me ndërtesën/ sistemet tuaja mekanike dhe aktivitetet që prodhojnë lagështi brenda. 

 

 

5.3.   Sistemet e klimatizimit 

Sistemet e klimatizimit përkufizohen si sisteme teknike që në ambientin që klimatizohet 

sigurojnë karakteristika të caktuara. Përbëhen nga disa pajisje dhe elemente me specifika të 

ndryshme. 

Sistemet e klimatizimit mund të klasifikohen në mënyra të ndryshme, por ndarja më e shpeshtë 

është sipas fluidit të punës, me anë të cilit ngrohet ose ftohet ambienti i caktuar i klimatizimit 

dhe sipas shpejtësisë së rrymimit të ajrit në kanale. 

Në këtë mënyrë sistemet e klimatizimit, që përdoren në praktikë, sipas fluidit të punës ndahen 

në: 

1. Sisteme me ajër. 

2. Sisteme me ajër - ujë. 

 

Sistemet me ajër dhe me ajër - ujë mund të ndahen në sisteme me shpejtësi të vogël dhe me 

shpejtësi të madhe. Sistemet me shpejtësi të madhe janë sisteme me shpejtësi të rrymimit të 

ajrit më të madhe se 12 m/s. Në këto sisteme më të përdorshme janë shpejtësitë rreth 20 m/s. 

 

Sistemet e klimatizimit vetëm me ajër ndahen në: 

1. Sisteme me një kanal; 

2. Sisteme për shumë zona; 

3. Sisteme me dy kanale; 

4. Sisteme me dy rryma ajri; 

 

Sistemet e klimatizimit me ajër - ujë ndahen në: 

1. Sisteme me induksion; 

2. Sisteme me ventil konvektor me ajër parësor. 
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Kthina e klimatizimit, sa i përket ndërtimit, nuk dallohet nga ato të sistemeve të klimatizimit 

me shtypje të ulët. Ndryshimi ka të bëjë vetëm me shpejtësitë e mëdha të ajrit, prandaj përdoren 

kutitë për zgjerim të ajrit para vrimave nëpër të cilat ajri sillet në lokal (fig.5.3). 

 

 

Fig.5.3. Sistemi i klimatizimit me një kanal: 1 - dhoma e përzierjes; 2 - ventilatori; 3 - ventili 

rregullues; 4 - lokalet që klimatizohen; 5 - vrimat e lëshimit të ajrit; PN - parangrohësi; 

FT - ftohësi; RN - ringrohësi; KZ - kutija e zgjerimit të ajrit; R - rregullatori; 

T - termostati i dhomës; AR - ajri riqarkullues; AJ - ajri i jashtëm; L - lagështuesi; G1, G2 - 

grilat për ajër të jashtëm dhe për ajër riqarkullues; F – filtri. 

 

5.3.1. Rregullimi i proceseve të ventilimit dhe klimatizimit 

Në teknikën e ventilimit dhe të klimatizimit sistemet e rregullimit përdoren për mbajtjen e 

temperaturës së ajrit dhe lagështisë në kufij të normuar. Secili sistem rregullues përbëhet prej 

një ose më shumë rregullatorëve, elementeve të rregullimit, komutatorit dhe prej elementeve 

përcjellëse. 

Ekzistojnë shumë sisteme të ndryshme të rregullimit automatik. Është e rëndësishme të zgjidhet 

sistemi më i përshtatshëm i një instalimi të dhënë, në mënyrë që ai të funksionojë saktësisht, 

thjeshtë dhe të kushtojë sa më pak. Të gjitha sistemet e rregullimit automatik përbëhen 

kryesisht nga aparati sensibil i temperaturës (termostati) dhe aparati sensibil i lagështisë 

(higrostati), që në mënyrë elektrike, pneumatike ose hidraulike u transmetojnë aparateve të 

rregullimit (valvulave, ventilatorëve, etj.) impulset e tyre. 

Në fig.5.4 është treguar skema e rregullimit të klimatizimit të një lokali me ajër të jashtëm dhe 

me ajër riqarkullues me proces të ngrohjes, të ftohjes, të lagështimit dhe të largimit të lëngut. 

Rregullatori R1 e krahason temperaturën e ajrit në lokal T1 dhe me temperaturën e ajrit në hyrje 

të lokalit T2. Në kushte të rritjes së temperaturës së lokalit, ose të temperaturës së ajrit në 
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kanalin e dërgimit, rregullatori R1 e komandon mbylljen e ventilit V1 dhe i hap grilat G1 dhe 

G2 për ajër të jashtëm dhe për ajër riqarkullues. Në kushtet kur edhe më tutje rritet temperatura 

e ajrit në lokal, hapet ventili i ftohjes së ajrit V2. 

Nëse në ajrin e lokalit rritet lagështia, që matet nëpërmjet higrostatit H1, mbyllet ventili V3 për 

spërkatjen e ujit. Nëse lagështia në lokal rritet edhe më tutje, atëherë nëpërmjet relesë Re të 

zgjedhjes, hapet ventili i ftohjes dhe kështu hiqet lagështia e tepërt. Po në këtë mënyrë 

korrigjohet edhe rënia eventuale e temperaturës në lokal, duke i hapur grilat e ajrit riqarkullues 

dhe ventilin V1 për ngrohjen e ajrit. 

 

Fig. 5.4. Skema e rregullimit të klimatizimit të ajrit 

 

 

5.4.   Normat dhe standardet për lagështinë relative 

 

5.4.1. Projektimi i LR për kushte të brendshme për vende, produkte dhe procese të 

ndryshme 

 

Tabela 5.2 ofron rekomandime për intervalet e temperaturës dhe lagështisë për qëllime të 

ndryshme, siç janë marrë nga Manuali ASHRAE dhe mund të përdoren për qëllime të 

llogaritjes së ngarkesës. 
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Tabela 5.2: Projektimi i kushteve të brendshme për vende, produkte dhe procese të ndryshme 

Produkti dhe/ose Procesi t,  C LR,  % 

Prodhim Lëndë gërryese 25 50 

Shtigjet e bowlingut 23 – 24 50 – 55 

Dhomat e bilardos 23 – 24 40 – 50 

Buka 
Ruajtja e produkteve të miellit dhe pluhurit 21 – 27 60 

Fermentimi (brumi i bukës) 27 75 

Vonesa e brumërave 0 – 4 85 

Prova përfundimtare 35 – 49 85 – 90 

Ftohja kundër-rrymore 24 80 – 85 

Pirja 
Dhoma e kulturës e majave të ruajtjes së hopit të birrës 2 – 0 50 – 60 

Dhoma e kulturës së majave -- 80 

Ëmbëlsira 
Furnizimi me Ajr i Tepsisë me Çokollatë 13 – 17 45 – 55 

Dhoma Enrober 27 – 29 25 – 30 

Furnizimi me ajër të tunelit për ftohje me çokollatë 4 – 7 70 – 85 

Dippers dore 17 45 

Ftohje e mallrave të derdhur 4 – 7 70 – 85 

Dhoma e paketimit të çokollatës dhe ruajtjes së stokut të 
përfunduar 

18 50 

Dhoma e qendrave të kalitjes 24 – 27 30 – 35 

Dhoma e vendosjes së marshmallow 24 – 26 40 – 45 

Marshmallow me kokrriza (depozituar në niseshte), Tharje 43 40 

Çamçakëz (e depozituar në niseshte), Tharje 52 – 66 15 – 25 

Tharja e çamçakëzit me rërë 38 25 – 40 

Magazinimi i stokut të çamçakëzit 10 – 18 65 

Furnizimi me ajër të enëve të sheqerit (mbytës) 29 – 41 20 – 30 

Furnizimi me ajër të lustrimit të panit 21 – 27 40 – 50 

Dhomat e tiganit 24 – 27 30 – 35 

Furnizimi me ajër të përsosur 38 – 49 20 

Furnizimi me ajër i tunelit të ftohjes të e ëmbëlsirave 16 – 21 40 – 55 

Paketim karamele të forta 21 – 24 35 – 40 

Magazinimi i ëmbëlsirave 10 – 21 40 

Dhomat e ëmbëlsirave 21 – 27 40 

Qeramika  
Refraktore 43 – 66 50 – 90 
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Dhoma e derdhjes - shkrirjes 27 60 – 70 

Magazinimi i argjilës 16 – 27 35 – 65 

Salla e Prodhimit dhe Dekorimit Decalcomania 24 – 27 48 

Paketimi i Drithërave 24 – 27 45 – 50 

Konservimi i djathit  
Çedari 7 – 13 85 – 90 

Zvicerane 16 80 – 85 

Blu 9 – 10 95 

Tulla 16 – 18 90 

Limburger 16 – 18 95 

Camembert 12 – 15 90 

 

Tabela 5.2: Projektimi i kushteve të brendshme për vende, produkte dhe procese të ndryshme 

(Vazhdim) 

Produkti dhe/ose Procesi t,  C LR,  % 

Dhomat e pastra - Dhomat e kompjuterit 
Dhoma e Kompjuterit 21 – 27 40 – 60 

Dhoma e pastër – e përgjithshme 21 – 23 40 – 60 

Dhoma e pastër – kritike 22 – 22.5 43 – 47 

Kondicionerët e komfortit të ajrit 24 – 27 50 – 60 

Distilimi 
Magazinimi i grurit 16 35 – 40 

Prodhim i përgjithshëm 16 – 24 45 – 60 

Pjekja 18 – 22 50 – 60 

Produktet elektrike 
Mbështjellja e spiralës dhe transformatorit 22 15 

Qendra e tubit me rreze X 20 40 

Prodhimi i Instrumenteve dhe Laboratoreve 21 50 – 55 

Montimi dhe kalibrimi i termostatit dhe humidistatit 24 50 – 55 

Qendra e Tolerancës së Mbyllur 22 40 – 45 

Montimi dhe testimi i njehsorit 24 60 – 63 

Montimi i siguresave dhe prerësve, mbështjellja e 
kondensatorit dhe ruajtja e letrës 

23 50 

Mbështjellja e përcjellësit me fije 24 65 – 70 

Qendra e rrufepritësit 20 20 – 40 

Qendra e ndërprerësit të qarkut termik  24 30 – 60 

Ngasës Hopping 21 30 – 50 
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Përpunimi i pllakave të selenit dhe oksidit të bakrit 23 30 – 40 

Ruajtja e frutave 
Mollët -1– 4 90 

Kajsi -1 – 0 90 – 95 

Grejpfrut (Kaliforni) 14 – 16 85 – 90 

Grejpfrut (Florida) 10 85 – 90 

Rrushi (lindor) -1 – 0 85 

Rrushi (Perëndimor) -1 90 – 95 

Limonët 14 – 16 86 – 88 

Portokall (Kaliforni) 4 – 7 85 – 90 

Portokall (Florida) 0 – 1 85 – 90 

Pjeshkë dhe nektarinë -1 90 

Kumbulla -1 – 0 90 – 95 

Fruta të specializuara agrume 3 – 4 90 – 95 

Magazinimi i leshit 4 – 10 55 – 65 

Çamçakëz 
Prodhimi 25 33 

Rrotullimi 20 63 

Zhveshje 22 53 

Thyerje 23 47 

Mbështjellja 23 58 

Spitalet 
Dhoma operative, cistoskopike dhe frakturash 20 – 24 50 

Dhomat e pacientëve 24 40 – 50 

Njësia e kujdesit intensiv 24 40 

Zonat Administrative dhe të Shërbimit 21 – 27 30 – 50 

Lëkurë   
Tharje 21 – 49 75 

Magazinimi, temperatura e dhomës në dimër 10 – 16 40 – 60 

Lente (optike) 
Fusing 27 45 

Bluarje 27 80 

Bibliotekat dhe Muzetë 
Dhomat normale të leximit dhe shikimit 21 – 23 

40 – 50 
Kasaforta të rralla të ruajtjes së dorëshkrimeve 21 – 22 45 

Zonat e ruajtjes së artit 17 – 22 50 

 

Page 72 of 96 



Punim Diplome Master 

 
Tabela 5.2: Projektimi i kushteve të brendshme për vende, produkte dhe procese të ndryshme 

(Vazhdim) 

Produkti dhe/ose Procesi t,  C LR,  % 

Ndeshjet 

Prodhimi 22 – 23 50 

Tharje 21 – 24 60 

Magazinimi 16 – 17 50 

Mishi dhe Peshku 

Mish viçi (i freskët) 0 – 1 88 – 92 

Mish viçi, peshku, qengji dhe derri (i ngrirë) -23 – -18 90 – 95 

Peshk (i freskët) 1 – 3 90 – 95 

Mish qengji dhe derri (i freskët) 0 – 1 85 – 90 

Kërpudha 

Periudha e djersitjes 49 – 60 – 

Pjellje e shtuar 16 – 24 Nearly Sat. 

Periudha e rritjes 9 – 16 80 

Magazinimi 0 – 2 80 – 85 

Bojëra vaji: Spërkatje e bojës 16 – 32 80 

Farmaceutikë 

Zona e ruajtjes dhe paketimit të pluhurit të prodhuar 24 35 

Dhoma e bluarjes, tavolina e ngjeshja e dhe veshja 24 35 

Tableta dhe pluhura shkumëzues 24 20 

Tableta hipodermike 24 30 

Koloidet 21 30 – 50 

Pika për kollën 27 40 

Produktet e gjëndrave 24 5 – 10 

Prodhimi i ampulave 24 35 – 50 

Kapsula dhe ruajtja e xhelatinës 24 35 
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Mikroanaliza 24 50 

Prodhimi Biologjik dhe Ekstraktet e Mëlçisë 24 35 

Serumet 24 50 

Dhomat e kafshëve 24 – 27 50 

Plastika 

Zonat e prodhimit Termoketues 27 35 – 30 

Përbërjet e derdhjes 24 – 27 45 – 65 

Kompensatë 

Presioni i nxehtë (rrëshirë) 32 60 

Presioni i Ftohtë 32 15 – 25 

Shtypje   

Prodhimi i pllakave 24 – 27 45 Max 

Salla e shtypit litografik 24 – 27 43 – 47 

Dhomat e shtypit të Letërshtypja dhe Kompensimi në ueb 

dhe ruajtja e letrës 

24 – 27 50 

Ruajtja e letrës (Litografia e furnizimit me fletë me shumë 

ngjyra) 

24 – 27 5 – 8 

Ruajtja e lëndës së parë 

Arra (insekte) 7 65 – 75 

Arra (rracide) 1 – 3 65 – 75 

Vezët -1 85 – 90 

Çokollatë (të sheshta) 18 50 

Gjalpë -7  

Hurma, fiq etj. 4 – 7 65 – 75 

Shurup misri 32 – 38 – 

Sheqer i lëngshëm 24 – 27 30 – 40 

Mallra të zhytura në gomë 

Çimentimi 27 25 – 30 
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Artikuj zhytjeje kirurgjikale 24 – 32 25 – 30 

Ruajtja Para Prodhimit 16 – 24 40 – 50 

Laboratori (standard ASTM) 23 50 

Paketimi i çajit 18 65 

 

Tabela 5.2: Projektimi i kushteve të brendshme për vende, produkte dhe procese të ndryshme 

(Vazhdim) 

Produkti dhe/ose Procesi t,  C LR,  % 

Tekstile 

Hapja dhe marrja e pambukut 24 – 27 55 – 70 

Hapja dhe zgjedhja e krijuar nga njeriu 21 – 24 50 – 55 

Gdhendje pambuku 24 – 27 50 – 55 

Gdhendje Leshi  24 – 27 60 – 70 

Gdhendje e krijuar nga njeriu 21 – 24 50 – 60 

Pambuku me mbulesë argjendi dhe fjongo 24 – 27 55 – 60 

Argjendi dhe shiriti i bërë nga njeriu 21 – 24 55 – 65 

Krehja e pambukut 24 – 27 55 – 65 

Krehja e leshit 24 – 27 65 – 75 

Krehje e krijuar nga njeriu 21 – 24 55 – 65 

Vizatim pambuku dhe leshi 24 – 27 50 – 60 

Vizatim i bërë nga njeriu 21 – 24 50 – 60 

Pambuk Roving 24 – 27 50 – 60 

Roving Prodhuar nga njeriu 21 – 24 50 – 60 

Pambuk tjerr 24 – 27 35 – 60 

Lesh tjerrëse 24 – 27 50 – 55 

Tjerrje e krijuar nga njeriu 21 – 24 50 – 65 

Mbështjellja dhe rrotullimi i pambukut 24 – 27 55 – 65 

Mbështjellja dhe rrotullimi i leshit 24 – 27 55 – 60 

Mbështjellja dhe rrotullim i krijuar nga njeriu  21 – 24 60 – 65 

Pambuk gjarpërues 24 – 27 50 – 65 
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Përdredhje e krijuar nga njeriu 21 – 24 50 – 65 

Deformues pambuku 24 – 27 55 – 70 

Lesh shtrembërues 24 – 27 50 – 65 

Deformim i krijuar nga njeriu 21 – 24 50 – 65 

Thurje pambuku 24 60 – 65 

Thurje e krijuar nga njeriu 24 50 – 60 

Thurje pambuku 24 – 27 70 – 85 

Gërshetimi i Leshit 24 – 27 50 – 60 

Gërshetim i bërë nga njeriu 21 – 24 60 – 70 

Duhani 

Prodhimi i cigareve dhe purove 21 – 24 55 – 65 

Zbutje 32 85 – 88 

Rrjedhje dhe zhveshje 24 – 29 70 – 75 

Mbushëse Tobacco Case dhe Kushtëzimi 24 75 

Ruajtja dhe Përgatitja e Duhanit Filler 26 70 

Mbështjellësi Tobacco Magazinimi dhe Kondicionimi 24 75 

 

5.4.2. Projektimi i LR për kushte të ajrit të jashtëm  

Për të marrë kushtet e jashtme është e nevojshme të gjeni qytetin (ose qytetin më të afërt) ku 

kërkohet lagështimi dhe lexoni vlerat e LR dhe Temperaturës. Kushtet e ajrit të jashtëm 

ndryshojnë me vendndodhjen gjeografike dhe kohën e vitit. Për qëllimin e llogaritjes së 

ngarkesës së lagështirës, përgjithësisht përdoret gjendja më e keqe me vlera ekstreme, 

maksimale (më e lagësht) dhe minimale (më e thatë), apo për muajin më të ftohtë dhe më të 

ngrohtë të vitit. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ofron vlerat e temperaturës dhe RH për 

shumë qytete të Kosovës të marra nga të dhënat mujore të motit. Në tabelat 5.3, 5.4, 5.5 dhe 

5.6 janë dhënë vlera statistikore për lagështinë relative.  

Territori shtrihet brenda gjerësive gjeografike 41° 51’ dhe 43° 16’, dhe brenda gjatësisë 

gjeografike 19° 59’ dhe 21° 47’. Klima e Republikës së Kosovës në pjesën më të madhe është 

kontinentale, duke rezultuar me vera të ngrohta dhe dimra të ftohtë, me ndikime mesdhetare 

dhe kontinentale (temperatura mesatare brenda vendit luhatet nga + 30°C në verë, në – 10°C 

në dimër). Megjithatë, për shkak të ngritjeve të pabarabarta në disa pjesë të vendit, ka 

ndryshime në temperaturë dhe në shpërndarjen e reshjeve. 
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Tab. 5.3: Të dhëna të rëndësishme meteorologjike për Prishtinën 2002-2020 (Vjetari Statistikor 

i Republikës së Kosovës 2021, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve) 

 
Vitet 

Shtypja 
atmosferike në 
milibar (mb) 

Lagështia 
relative e ajrit në 

% 

Temperaturat 
mesatare vjetore 

ºC 

Të reshura për 
vit në 

milimetër 
(mm) 

Numri i 
ditëve me shi 

dhe borë 

2002 949,4 84 11,1 70,8 … 
2003 946,3 72 11 45,9 147 
2004 946,3 72 11,1 51,6 172 
2005 946,2 73 10,4 53,6 145 
2006 947,5 71 10,8 48,6 135 
2007 946,5 70 11,6 51,7 137 
2008 946,7 71 11,4 57,3 106 
2009 945,1 72 11,4 57,3 149 
2010 943,9 75 11,7 66,3 165 
2011 947,6 71 11 33,9 96 
2012 946,0 67 11,9 45,1 113 
2013 945,9 70 11,7 51 123 
2014 946,2 76 11,6 74,4 148 
2015 948,8 73 11,4 46,5 551 
2016 947,7 73,8 11,5 73,3 131 
2017 946,6 70 12,4 78 114 
2018 945,7 75 11,9 97 150 
2019 946,1 72 12,1 50,6 125 
2020 947,1 75 11,6 56,5 128 

 

Vjetari Hidrometeorologjik i Kosovës 2020, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor 
dhe Infrastrukturës Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës. Hartimi i vjetarit është 

bërë duke analizuar të dhënat ditore, mujore dhe vjetore, të mbledhura nga rrjeti i monitorimit të 

dukurive dhe parametrave (elementeve) meteorologjike, klimatologjike dhe 

agrometeorologjike, rrjeti i reshjeve si dhe nga rrjeti i monitorimit të parametrave hidrologjik. 

Burimi kryesor i të dhënave për meteorologji dhe klimatologji janë nga stacionet 

meteorologjike në Ferizaj, Pejë, Prishtinë, Prizren, Gjakovë/Skivjan, Kamenicë, 

Kamenicë/Tuxhevc dhe Mitrovicë. 
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Tab. 5.4. Përpunimi statistikor i të dhënave 

Simbolet Kuptimi (domethënia) 

7 14 21 Terminet kohore të matjeve 

Max Vlera maksimale 

Mes Vlera mesatare 

Min Vlera minimale 

Std Devijimi standard 

 

Vlera mesatare e lagështisë relative (Xmes) dhe parametrave tjerë, është llogaritur sipas 

ekuacionit:  

7 14 21

3mes
X X XX + +

=  

Në vazhdim në tabelat 5.5 dhe 5.6 janë dhënë tabelat për lagështinë relative të ajrit të jashtëm 

vetëm për Prishtinën për vitin 2020. Lartësia mbidetare e st.: 573 m lmd; Gjatësia gjeografike 

e st.: 21° 08' 13.49''; Gjerësia gjeografike e st.: 42° 38' 56.36'' 

 

Tab. 5.5. Lagështia relative mesatare mujore dhe vjetore e ajrit të jashtëm për Prishtinën për 

vitin 2020. 

Muaji 
Lagështia e ajrit (%) 

7 14 21 Mes 
I 95 68 89 84 
II 88 55 80 74 
III 83 52 78 71 
IV 71 43 59 58 
V 81 54 77 71 
VI 85 57 81 74 
VII 83 48 74 69 
VIII 92 57 81 76 
IX 87 49 75 70 
X 95 57 87 80 
XI 94 65 87 82 
XII 94 80 91 88 
Viti 87 57 80 75 
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Tab. 5.6. Lagështia relative mesatare ditore, mesatare, min dhe max mujore e ajrit të jashtëm 

për Prishtinën për vitin 2020 

Dita I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 75 76 60 95 62 74 59 67 66 72 81 77 

2 79 75 73 84 91 85 64 56 63 70 81 82 

3 74 71 63 74 76 80 71 63 74 73 75 80 

4 76 80 96 77 62 64 76 66 81 76 82 74 

5 80 98 71 59 60 65 74 91 70 74 80 77 

6 90 79 62 33 80 63 71 97 65 91 77 82 

7 70 79 89 38 64 63 77 96 64 89 80 93 

8 81 74 87 37 60 72 70 83 76 86 87 96 

9 78 79 85 41 55 72 63 80 75 70 83 85 

10 69 78 85 51 46 77 62 71 68 81 89 85 

11 78 77 65 40 54 75 64 65 70 81 88 84 

12 93 85 64 46 60 71 67 76 62 84 84 93 

13 94 85 61 41 67 73 56 67 61 85 85 90 

14 98 86 57 78 49 86 61 69 62 71 99 84 

15 100 71 83 56 47 65 56 90 68 78 92 86 

16 99 74 53 52 68 78 58 78 68 87 76 95 

17 99 69 59 57 70 85 73 81 81 77 79 99 

18 100 69 57 37 71 68 91 79 64 81 83 100 

19 88 68 59 38 75 62 69 80 58 80 84 100 

20 87 78 60 68 85 80 81 75 58 80 82 100 

21 94 72 60 97 87 79 66 72 59 77 79 99 

22 83 71 98 72 63 85 63 79 74 75 85 97 

23 79 62 71 56 76 94 73 84 84 75 86 92 

24 75 60 96 57 91 80 70 76 82 80 77 87 

25 77 54 89 39 72 74 81 100 78 96 79 82 

26 84 53 78 52 87 71 81 87 75 85 79 97 

27 85 86 74 58 80 76 76 81 61 80 77 100 

28 78 90 62 52 83 74 68 68 70 86 75 77 

29 90 63 52 67 80 65 60 64 84 79 88 84 
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30 74  60 76 78 64 57 64 83 80 77 76 

31 74  74  93  70 64  76  84 

Mes 84 74 71 58 71 74 69 76 70 80 82 88 

Min 69 53 52 33 46 62 56 56 58 70 75 74 

Dita 10 26 29 6 10 19 13+ 2 19 2 28 4 

Max 100 98 98 97 93 94 91 100 84 96 99 100 

Dita 15+ 5 22 21 31 23 18 25 23 25 14 18+ 

Std 10 10 14 18 13 8 9 11 8 6 5 8 

 

 

5.4.3. Prurja vëllimore e ajrit të jashtëm 

Për llogaritjen e ngarkesës së lagështirës supozohet se lagështia që duhet shtuar është sasia e 

nevojshme për të sjellë ajrin e jashtëm në kushtet e projektimit të brendshëm. Prandaj, për çdo 

lloj sistemi klimatizimi, vëllimi i ajrit që hyn me mjete mekanike dhe infiltrimi duhet të 

përcaktohet për të marrë një ngarkesë të saktë lagështimi. Vëllimi në hyrje varet nga ndërtimi 

i hapësirës që lagështohet dhe nga lloji i sistemit të kondicionimit të përdorur. Llojet kryesore 

të sistemeve të kondicionimit janë: 

Ventilimi natyral - Në këtë lloj sistemi nuk ka mjete mekanike të drejtpërdrejta për sigurimin 

e ajrit të freskët të jashtëm në hapësirë. Sasia e ajrit të përbërjes llogaritet bazuar në vëllimin e 

hapësirës së lagështuar dhe një vlerësim të ndryshimeve të ajrit në orë.  

Sistemi i ajrit të përzier - Në këtë lloj sistemi një përqindje fikse e ajrit të kthimit shterret dhe 

zëvendësohet me ajër të freskët hyrës. Vëllimi i ajrit në hyrje është ai që duhet të lagështohet. 

Ndërtesa përgjithësisht është nën presion, megjithatë, kur llogaritet ngarkesa, hapësira duhet të 

ekzaminohet për të përcaktuar nëse ka ndonjë infiltrim të mundshëm për shkak të një 

mbështjellësi të lirshëm të ndërtesës, dyerve të mëdha në mbështjellësin e ndërtesës, nivelit të 

lartë të frekuentimit brenda/jashtë ose ndonjë arsye tjetër. Nëse ka infiltrim, ai duhet të 

vlerësohet dhe t'i shtohet vëllimit të ajrit në hyrje të siguruar nga sistemi i ajrit të kondicionuar. 

Sistemi i ajrit të përpunuar – Ky lloj sistemi përbëhet nga një kondicioner që siguron hyrje të 

freskët pa ajër të kthimit. I gjithë vëllimi i sistemit të kondicionimit duhet të lagështohet për ta 

sjellë atë në gjendjen e projektimit. Ndërtesa në përgjithësi është nën presion, megjithatë si me 

një sistem ajri të përzier, ndërtesa duhet të ekzaminohet për të përcaktuar nëse ka infiltrim. Çdo 

infiltrim duhet t'i shtohet vëllimit të ajrit në hyrje. 
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Sistemi i shkarkimit të ajrit - Në këtë lloj sistemi një vëllim fiks ajri shkarkohet nga ndërtesa. 

Vëllimi i ajrit në hyrje duhet të jetë së paku i barabartë me vëllimin e ajrit të shterur dhe është 

ai që duhet të lagështohet. Ashtu si me sistemin e ajrit të përzier dhe sistemin e ajrit të 

përpunuar, ndërtesa duhet të ekzaminohet për të përcaktuar nëse ka ndonjë infiltrim shtesë dhe 

nëse vëllimi i infiltrimit i shtohet vëllimit të ajrit në hyrje. 

Shënim: Për të gjitha sistemet mekanike të ajrit të kondicionuar, hapësira që lagështohet duhet 

të ekzaminohet për të përcaktuar nëse ka ndonjë infiltrim të mundshëm për shkak të 

mbështjellësit të lirshëm të ndërtesës, dyerve të mëdha në mbështjellësin e ndërtesës, nivelit të 

lartë të frekuentimit brenda/jashtë ose ndonjë arsye tjetër. Nëse infiltrimi është i pranishëm, ai 

duhet t'i shtohet vëllimit të ajrit në hyrje të llogaritur me mjete mekanike. 

 

 

6. MODELIMI DHE SIMULIMI I SASISË SË LAGËSHTISË SË NJË MJEDISI 

TERMIK 

 

Duke pasur parasysh metodat ASHRAE, ngarkesa e lagështimit varet kryesisht nga shkalla e 

infiltrimit natyror të hapësirës që do të lagështohet ose nga sasia e ajrit të jashtëm të futur me 

mjete mekanike. Duhet të merren parasysh edhe burime të tjera të fitimit ose humbjes së 

lagështirës.  

Ngarkesa e lagështimit - Humidifkimit H=mw mund të llogaritet nga ekuacionet e mëposhtme: 

1. Metoda e ventilimit natyral, që përdoret për ndërtesat pa sistem ventilimi. Ngarkesa 

zakonisht llogaritet duke përdorur metodën e ndryshimit të ajrit.  

Për sistemet e ventilimit që kanë infiltrim natyral: 

H = ρ ⋅V ⋅ R (xi – xo) – S + L                                                         (6.1) 

2. Metoda e ventilimit mekanik, që përdoret për ndërtesat me ventilim mekanik. Ngarkesa 

bazohet vetëm në sasinë e ajrit që hyn në një ndërtesë ose hapësirë. 

Për sistemet e ventilimit mekanik që kanë një sasi të caktuar ajri të jashtëm: 

H = 3.6  ρ⋅ Qo (xi – xo ) – S + L                                                       (6.2) 

3. Metoda e ciklit të ekonomizuesit, e përdorur për ndërtesat me kondicioner gjatë gjithë 

vitit të pajisur me kontroll ekonomie. Ngarkesa llogaritet duke përdorur temperaturat 

jashtë, brenda, rikthimit dhe të ajrit të përzier. 
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Për sistemet mekanike që kanë një sasi të ndryshueshme ajri të jashtëm: 

 ( ) i m
t i 0

i 0

t -tH=3.6 ρ Q x -x
t -t

 
⋅ ⋅ ⋅  

 
                                                      (6.3) 

ku 

H = ngarkesa e lagështirës, kgw/h 

V = vëllimi i hapësirës që do të lagështohet, m3 

R = shkalla e infiltrimit, ndryshimet e ajrit në orë 

Qo = shpejtësia vëllimore e rrjedhës së ajrit të jashtëm, L/s 

Qt = shpejtësia totale vëllimore e rrjedhës së ajrit (ajri i jashtëm plus ajri i rikthimit), L/s 

ti = temperatura e dizajnuar e ajrit të brendshëm, °C 

tm = temperatura e dizajnuar e ajrit të përzier, °C 

to = temperatura e dizajnuar e ajrit të jashtëm, °C  

xi = raporti i lagështisë në kushtet e projektimit të brendshëm, kg ujë/kg ajër të thatë 

xo = raporti i lagështisë në kushtet e projektimit të jashtëm, kgw/kg ajër të thatë 

S=Snj(lagështia nga njerëzit)+Sa(lagështia e ajrit të brendshëm)+Sm(lagështia në 

mure)+SD(lagështia që transmetohet nëpër mure)+...  – kontributi i burimeve të brendshme të 

lagështisë, kgw/orë 

L = humbje të tjera lagështie, kgw/orë 

ρ = dendësia e ajrit në nivelin e detit, 1,20 kg/m3. 

 

Kushtet e dizajnit të brendshëm diktohen nga banimi ose procesi, varësisht nga karakteristikat 

e rrethimit dhe Kushtet e Mjedisit. Lagështia relative e jashtme mund të supozohet të jetë 70 

deri në 80 % në temperatura nën 0°C ose 50% në temperatura mbi 0°C për kushtet e dimrit në 

shumicën e zonave. 

Për sistemet që trajtojnë sasi fikse të ajrit të jashtëm, llogaritjet e ngarkesës bazohen në kushtet 

e projektimit të jashtëm. Ekuacioni (6.1) duhet të përdoret për infiltrimin natyror dhe ekuacioni 

(6.2) për ventilimin mekanik. 

Për ekonomizuesit që arrijnë një temperaturë fikse të ajrit të përzier duke ndryshuar ajrin e 

jashtëm, nevojiten konsiderata të veçanta për të përcaktuar ngarkesën maksimale të lagështirës. 

Kjo ngarkesë ndodh në një temperaturë të ajrit të jashtëm, përveç temperaturës më të ulët të 
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projektimit, sepse është një funksion i sasisë së ajrit të jashtëm të futur dhe përmbajtjes 

ekzistuese të lagështisë së ajrit. Ekuacioni (6.3) duhet të zgjidhet për temperatura të ndryshme 

të ajrit të jashtëm për të përcaktuar ngarkesën maksimale të lagështimit. Është gjithashtu e 

rëndësishme të analizohet përdorimi i energjisë i lagështuesit (veçanërisht për lagështuesit 

elektrikë) gjatë llogaritjes së cilësimit të ekonomizuesit, në mënyrë që të sigurohet që energjia 

e kursyer nga "ftohja falas" është më e madhe se energjia e konsumuar nga lagështuesi. 

Në llogaritjet e ngarkesës së banimit, kushtet aktuale të projektimit të jashtëm të zonës 

zakonisht merren si –6,7°C dhe 70% LR, ndërsa kushtet e brendshme merren si 21,1°C dhe 

35% LR. Këto vlera japin një ndryshim lagështie absolute (xi – xo) prej 0,0040 kg për kilogram 

ajër të thatë për përdorim në ekuacionin (6.1). Megjithatë, lagështia relative mund të duhet të 

jetë më pak se 35% për të shmangur kondensimin në temperatura të ulëta të jashtme. 

Përdorimi i energjisë është një konsideratë e rëndësishme Një litër ujë kërkon afërsisht 0,74 

kW për t'u avulluar. Kur zgjidhni një sistem lagështimi, zakonisht nevojiten gjashtë deri në 

shtatë gram ujë për çdo kilogram ajri të jashtëm të futur. Dy lloje kryesore të lagështuesve janë: 

• Sistemet izotermale përdorin nxehtësinë nga një burim i jashtëm për të krijuar lagështi. 

Energjia elektrike, gazi natyror, uji i nxehtë dhe avulli i bojlerit janë burime izotermale 

të nxehtësisë që përdoren për të zier ujin në avull për lagështim. 

• Sistemet adiabatike përdorin nxehtësinë nga ajri përreth për të ndryshuar ujin në avull 

për lagështim (avullim). Mediat e lagura, presioni i lartë, mjegulluesit dhe teknologjitë 

tejzanor (ultrasonike) janë sisteme tipike adiabatike. 

 
6.1. Modelimi i kapacitetit të Lagështuesit dhe Delagështuesit  

a. Metoda natyrore e ventilimit. Si rregull i përgjithshëm, ngarkesa e lagështirës bazohet vetëm 

në sasinë e ajrit që hyn në një ndërtesë ose hapësirë. Në ndërtesat pa sisteme të ventilimit 

mekanik, ngarkesa e lagështirës zakonisht llogaritet duke përdorur metodën e ndryshimit të 

ajrit. Ndërtesat mund të klasifikohen sipas numrit të ndryshimeve të ajrit në orë. 

 

Shembull i llogaritjes së kapacitetit të lagështuesit 

Llogaritni ngarkesën e lagështirës për një hapësirë ku: 

• Kushtet e dëshiruara në hapësirë janë 21 °C dhe LR 50%. 

• Kushtet e hyrjes së jashtme janë -10 °C dhe LR 45%. 

• Dimensionet e objektit janë: 40 m × 25 m × 4 m (gjatësia × gjerësia × lartësia) . 
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• Ndryshimet e ajrit në orë = 1. 

Zgjidhja  

1. Përmbajtja e lagështisë së kushteve të dëshiruara duke iu referuar tabelës 6.1 në: për 21 

°C dhe LR 50%, është: cw2=9.31 g/m3/h. 

2. Përmbajtja e lagështisë së ajrit që hyn, duke iu referuar tabelës 6.1, për -10 °C dhe LR 

45%, është cw1= 0,97 g/m3/h. 

3. Lagështia në g/h që do të shtohet për m3/h duke zbritur përmbajtjen e lagështisë së 

kushteve hyrëse nga përmbajtja e lagështisë së kushteve të dëshiruara: 

cw2 – cw1=9.31 g/m3/h – 0.97 g/m3/h=8.34 g/m3/h 

4. Përcaktohet sasia e ajrit që do të lagështohet duke gjetur metër kub të hapësirës dhe duke 

e shumëzuar atë me ndryshimin e ajrit në orë për të gjetur sasinë e ajrit që do të lagështohet 

në m3/h:  

Va=Vh⋅n=(40 m × 25 m x 4 m) × 1 (ndryshim ajri në orë)=4000 m3/h 

5. Përcaktohet ngarkesa e lagështirës duke shumëzuar sasinë e ajrit që do të lagështohet 

me lagështinë që do të shtohet: 

mw=Va⋅( cw2 – cw1) = 4000 m3/h × 8 .34 g/m3/h=33.360 g/h = 33.36 kgw/h 

 

b. Metoda e ventilimit mekanik. Kjo metodë funksionon më mirë kur përqindja e vëllimit të 

ajrit të jashtëm është të paktën 10%. 

Shembull i llogaritjes së kapacitetit të lagështuesit 

• Kushtet e dëshiruara në hapësirë janë 21 °C dhe LR 50%. 

• Kushtet e hyrjes së jashtme janë -10 °C dhe LR 45%. 

• Një sistem ventilimi mekanik qarkullon ajrin me 15,000 m3/h, nga të cilat 25% është ajri i 

jashtëm. 

Zgjidhje 

1 . Përmbajtja e lagështisë së kushteve të dëshiruara duke iu referuar tabelës 6.1, për 21 °C dhe 

LR 50%, është cw2=9.31 g/m3/h. 

2. Përmbajtja e lagështisë së ajrit që hyn në hapësirë, për -10 °C dhe LR 45%, nga tab. 6.1 është  

cw1=0,97 g/m3/h. 
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3. Lagështia në g/h që do të shtohet për m3/h duke zbritur përmbajtjen e lagështisë së kushteve 

hyrëse nga përmbajtja e lagështisë së kushteve të dëshiruara: 

cw2 – cw1= 9.31 g/m3/h – 0.97 g/m3/h= 8.34 g/m3/h 

4. Sasia e ajrit që do të lagështohet duke shumëzuar qarkullimin total të ajrit me përqindjen e 

ajrit të jashtëm: Va=15,000 m3/h × 25% = 3,750 m3/h 

5. Ngarkesa e lagështirës duke shumëzuar sasinë e ajrit që do të lagështohet me lagështinë që 

do të shtohet është: mw=Va ⋅ ( cw2 – cw1) = 3750 m3/h × 8.34 g/m3/h = 31275 g/h= 31 .275 

kg/orë 

Tab. 6.1: Përmbajtja e lagështisë g/m3/h në nivelin e detit  

ta, 0C Lagështia relative 
˚C 5% 10

% 
15
% 

20
% 

25
% 

30
% 

35
% 

40
% 

45
% 

50
% 

55
% 

60
% 

65
% 

70
% 

80
% 

90
% 

100
% 

-30 0 .02 0 .03 0 .05 0 .07 0 .09 0 .10 0 .12 0 .14 0 .15 0 .17 0 .19 0 .20 0 .22 0 .24 0 .27 0 .31 0 .34 

-25 0 .03 0 .06 0 .08 0 .11 0 .14 0 .17 0 .19 0 .22 0 .25 0 .28 0 .31 0 .33 0 .36 0 .39 0 .44 0 .50 0 .56 

-20 0 .04 0 .09 0 .13 0 .18 0 .22 0 .27 0 .31 0 .36 0 .40 0 .44 0 .49 0 .53 0 .55 0 .62 0 .71 0 .80 0 .89 

-15 0 .07 0 .14 0 .21 0 .28 0 .35 0 .42 0 .49 0 .56 0 .63 0 .70 0 .77 0 .84 0 .91 0 .98 1 .12 1 .25 1 .39 

-10 0 .11 0 .22 0 .32 0 .43 0 .54 0 .64 0 .75 0 .86 0 .97 1 .08 1 .18 1 .29 1 .40 1 .55 1 .72 1 .94 2 .15 

-5 0 .16 0 .33 0 .49 0 .65 0 .82 0 .98 1 .14 1 .31 1 .47 1 .63 1 .80 1 .96 2 .12 2 .28 2 .61 2 .93 3 .26 

0 0 .24 0 .49 0 .73 0 .98 1 .22 1 .47 1 .71 1 .95 2 .20 2 .44 2 .68 2 .93 3 .17 3 .41 3 .90 4 .38 4 .86 

5 0 .34 0 .69 1 .03 1 .37 1 .72 2 .06 2 .40 2 .74 3 .09 3 .42 3 .77 4 .11 4 .45 4 .79 5 .46 6 .15 6 .82 

10 0 .48 0 .95 1 .43 1 .91 2 .38 2 .86 3 .33 3 .80 4 .27 4 .75 5 .21 5 .69 6 .16 6 .62 7 .57 8 .50 9 .43 

13 0 .58 1 .15 1 .73 2 .31 2 .88 3 .45 4 .02 4 .59 5 .17 5 .73 6 .30 6 .87 7 .44 8 .01 9 .13 10 .30 11 .40 

14 0 .61 1 .23 1 .84 2 .45 3 .06 3 .67 4 .28 4 .89 5 .49 6 .10 6 .71 7 .32 7 .92 8 .52 9 .72 10 .90 12 .10 

16 0 .70 1 .39 2 .08 2 .78 3 .47 4 .16 4 .84 5 .53 6 .22 6 .90 7 .58 8 .27 8 .95 9 .63 11 .00 12 .30 13 .70 

18 0 .79 1 .57 2 .35 3 .14 3 .92 4 .69 5 .47 6 .24 7 .02 7 .79 8 .57 9 .33 10 .10 10 .90 12 .40 13 .90 15 .40 

19 0 .84 1 .67 2 .50 3 .33 4 .16 4 .99 5 .81 6 .63 7 .45 8 .27 9 .09 9 .90 10 .70 11 .50 13 .10 14 .80 16 .40 

20 0 .88 1 .77 2 .66 3 .53 4 .41 5 .29 6 .16 7 .04 7 .92 8 .78 9 .65 10 .50 11 .40 12 .20 14 .00 15 .70 17 .40 

21 0 .94 1 .88 2 .82 3 .75 4 .68 5 .61 6 .55 7 .47 8 .40 9 .31 10 .20 11 .10 12 .10 13 .00 14 .80 16 .60 18 .40 

22 1 .00 2 .00 2 .99 3 .98 4 .97 5 .96 6 .94 7 .92 8 .90 9 .87 10 .80 11 .80 12 .80 13 .80 15 .70 17 .60 19 .50 

23 1 .06 2 .12 3 .17 4 .22 5 .27 6 .32 7 .36 8 .40 9 .43 10 .50 11 .50 12 .50 13 .50 14 .60 16 .60 18 .60 20 .70 

24 1 .12 2 .24 3 .36 4 .48 5 .60 6 .70 7 .80 8 .90 10 .00 11 .10 12 .20 13 .30 14 .30 15 .40 17 .60 19 .70 21 .80 

25 1 .19 2 .38 3 .56 4 .75 5 .92 7 .09 8 .27 9 .42 10 .60 11 .80 12 .90 14 .10 15 .20 16 .30 18 .60 20 .90 23 .10 

27 1 .34 2 .67 4 .00 5 .32 6 .64 8 .00 9 .27 10 .60 11 .90 13 .20 14 .40 15 .70 17 .00 18 .30 20 .80 23 .30 25 .80 

30 1 .59 3 .17 4 .74 6 .30 7 .87 9 .42 11 .00 12 .50 14 .00 15 .60 17 .10 18 .60 20 .10 21 .60 24 .60 27 .50 30 .50 

35 2 .10 4 .19 6 .26 8 .33 10 .40 12 .40 14 .40 16 .40 18 .50 20 .40 22 .40 24 .40 26 .30 28 .30 32 .20 36 .00 39 .70 
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Për çdo aplikim që mbulon ambientet e banimit, komercial apo industrial, mund të llogarisni 

kapacitetin e delagështimit dhe të zgjidhni një dehumidifikues të përshtatshëm sipas hapave të 

mëposhtëm:  

I. Matni temperaturën aktuale (°C) dhe lagështinë relative aktuale (%). 

II. Vendosni nivelin e lagështisë që dëshironi të arrini dhe ruani (% LR). 

III. Matni madhësinë e dhomës ose magazinës. Kërkohet gjatësia, gjerësia dhe lartësia. 

Llogaritni vëllimin e dhomës duke shumëzuar gjatësinë, gjerësinë dhe lartësinë. 

IV. Nëse keni një sistem ekzistues NVKA, kontrolloni përqindjen e marrjes së ajrit të 

pastër. 

V. Shndërroni lagështinë aktuale relative në lagështi absolute. 

VI. Shndërroni lagështinë relative të dëshiruar në lagështi absolute. 

VII. Gjeni ndryshimin midis vlerave të hapave nr. 5 dhe 6 më lart. Ky është vëllimi i 

përmbajtjes së lagështisë që duhet hequr nga një metër kub. 

VIII. Shumëzoni rezultatin e marrë në hapin 7 me vëllimin total të dhomës. 

IX. Kjo jep kapacitetin total të kërkuar të dehumidifikuesit në litra në orë në temperaturën 

e matur të dhomës. Tani mund të zgjidhni dehumidifikuesin e duhur që përputhet me 

kapacitetin. 

X. Nëse temperatura juaj e dhomës është mbi 10°C, mund të përdorni një dehumidifikues 

kondensimi. Nëse temperatura e dhomës është nën 10°C, mund të zgjidhni një 

dehumidifikues Desikant4. 

XI. Ju lutemi vini re se kapaciteti i një dehumidifikuesi ndryshon sipas temperaturës. 

Prandaj mos zgjidhni kurrë një dehumidifikues bazuar në kapacitetin e tij maksimal të 

specifikuar. Ju lutemi shikoni për grafikun e performancës së dehumidifikuesit. Kjo do 

të tregojë një grafik të performancës në temperatura të ndryshme. Ju mund të zgjidhni 

kapacitetin e duhur në temperaturën e dhomës tuaj. 

 

Shembull i llogaritjes së kapacitetit të delagështuesit 

Llogaritja e mësipërme shpjegohet në shembullin e mëposhtëm. 

 

Ne supozojmë vlerat e mëposhtme: free-download-dehumidifier-calculation-excel-sheet 

4 Një desikant apo materie tharëse aborbuese është një substancë higroskopike që përdoret për të nxitur ose mbajtur 
një gjendje thatësie (tharjeje) në afërsi të tij; është e kundërta e një humektanti (hidratuesi). 
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Temperatura aktuale e dhomës është 30°C. 

Lagështia aktuale e dhomës është 70 % LR. 

Lagështia e dëshiruar e dhomës është 50% LR. 

Madhësia e dhomës është 5 m x 5 m x 3 m. 

 

Nga shembulli i mësipërm mund të llogarisim sa vijon (duke përdorur tabelën 6.1.): 

Lagështia absolute që korrespondon me 70% LR është e barabartë me cw1=21,23149 gw/m3. 

Lagështia absolute që korrespondon me 50% LR është e barabartë me cw2=15,16535 gw/m3. 

Vëllimi i dhomës është i barabartë me 5x5x3 është i barabartë me 75 metra kub.  

Dallimi midis 1 dhe 2 më sipër është 6.07 gram / metër kub. Kjo do të thotë se 20 gram ujë 

duhet të hiqen nga çdo metër kub për të arritur 50% LR. 

Prandaj, për një vëllim prej 75 metrash kub, kapaciteti i kërkuar i lagështimit është 455 gram 

në orë (6.07 x 75).  

mw=n⋅Vh (cw1-cw2)=1⋅75⋅6.07=455 gramw 

Kjo është e barabartë me 0,455 kilogramë në orë ose 0,455 litra në orë. Duke llogaritur vlerat 

në ditë, kjo arrin në 10,92 kg në ditë ose 10,92 litra në ditë. 

Prandaj mund të zgjidhni një dehumidifikues me kapacitet 10,92 litra në ditë për të përmbushur 

kërkesat tuaja. Ndër modelet tona të ndryshme, ju mund të zgjidhni modelin më të afërt TTK 

40E i cili ka një kapacitet prej 12 litrash në ditë në 30°C. 

 

Simulimi me Mathcad - Metoda natyrore e ventilimit: ku nga kushtet e marra dhe rezultatet 

shohim përveç nevojave të lagështimit edhe nevojat për delagështim. Vëllimi i hapësirës është 

marrë: Vh=15x25x2.5=937.5 m3. Kushtet e brendshme: t2=tb=200C dhe LRB=ϕb=50%, 

ωb=xb=0.00726 kgw/kgw. ω=x – lagështia absolute. 

Rasti 1.  

Kur t1=tj=5, 10..30 0C;       n=0.3,0.5,...,2.5 1/h;           LRJ=ϕj=30%.  
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  ,   

Fig. 6.1. Sasia e lagështisë në funksion të ndryshimit të temperaturës së jashtme t1 dhe të 

numrit të ndërrimeve të arit – përkatësisht të prurjes vëllimore të ajrit 

 

Meqë LRJ= ϕj=30% dhe LRB=ϕb=50, nga diagramet shohim që deri në tj=t1=28.5 0C ka 

nevojë për lagështim, në tj=t1=28.5 0C nuk ka nevojë për lagështim e as për delagështim, mbi 

tj=t1=28.5 0C ka nevojë për delagështim.  

 

Rasti 2.  

Kur t1=tj=5, 10..30 0C;       n=0.3,0.5,...,2.5 1/h;           LRJ=ϕj=50%.  

    

,       

Fig. 6.2. Sasia e lagështisë në funksion të ndryshimit të temperaturës së jashtme t1 dhe të 

numrit të ndërrimeve të arit – përkatësisht të prurjes vëllimore të ajrit 
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Meqë LRJ= ϕj=50% dhe LRB=ϕb=50, nga diagramet shohim që deri në tj=t1=20 0C ka nevojë 

për lagështim, në tj=t1=20 0C nuk ka nevojë për lagështim e as për delagështim, mbi tj=t1=20 
0C ka nevojë për delagështim.       

 

Rasti 3.  

Kur t1=tj=5, 10..30 0C;       n=0.3,0.5,...,2.5 1/h;           LRJ=ϕj=70%.  

 

    

,       

Fig. 6.3. Sasia e lagështisë në funksion të ndryshimit të temperaturës së jashtme t1 dhe të 

numrit të ndërrimeve të arit – përkatësisht të prurjes vëllimore të ajrit 

 

Meqë LRJ= ϕj=70% dhe LRB=ϕb=50, nga diagramet shohim që deri në tj=t1=14.6 0C ka 

nevojë për lagështim, në tj=t1=14.6 0C nuk ka nevojë për lagështim e as për delagështim, mbi 

tj=t1=14.6 0C ka nevojë për delagështim.  

 

Nga të tri rastet e simulimit me mathcad shohim se:  

- Derisa rritja e numrit të ndërrimeve të ajrit përkatësisht e prurjes vëllimore të ajrit 

shton masën e lagështisë përkatësisht kapacitetin e lagështuesit apo delagështuesit. 

- Për ruajtjen e parametrave të brendshëm t2=tb=200C dhe LRB=ϕb=50%, nevojitet të 

jenë të njohura – dihen temperatura e jashtme dhe lagështia relative e jashtme dhe në 

varësi të tyre mund të mos ketë apo të ketë nevojë për lagështim apo për delagështim.         
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7. PËRFUNDIMI DHE REKOMANDIMET 

 

7.1.   Lagështuesi dhe lagështimi 

Lagështuesit. Për komoditet të përmirësuar të dimrit, mund të nevojiten pajisje që rrisin 

lagështinë relative të brendshme. Në një sistem ngrohjeje me kanale, një lagështues qendror i 

gjithë shtëpisë mund të ngjitet ose instalohet brenda një plenumi furnizimi ose kanali kryesor 

të furnizimit, ose të instalohet midis sistemeve të furnizimit dhe kanalit të kthimit. Kur 

aplikohet lagështues në kanal të furnizimit me kthim në sistemet e pompës së nxehtësisë, 

nevojitet kujdes që të ruhet rrjedha e duhur e ajrit nëpër bobinën e brendshme. Lagështuesit 

portativë ose tavoline të pavarur mund të përdoren në çdo banesë. Edhe pse ky lloj lagështuesi 

fut të gjithë lagështinë në një zonë të shtëpisë, lagështia migron dhe rrit nivelet e lagështisë në 

dhomat e tjera. 

Lagështimi përmirëson cilësinë e ajrit të brendshëm. Bakteret dhe viruset lulëzojnë në ajër të 

thatë. Studimet kanë treguar se kur lagështia relative e dhomës (LR) bie nën 40 %, mungesa në 

punë rritet për shkak të sëmundjeve të frymëmarrjes. Lagështimi i duhur mund të zvogëlojë 

mungesën deri në 18 %. Hapësirat e lagështuara ndihen më të ngrohta dhe janë më të rehatshme 

për banorët, veçanërisht në klimat e ftohta ku sistemet e ngrohjes funksionojnë shpesh. 

Sigurisht, kontrolli i LR është i rëndësishëm. Mbajtja e niveleve të LR brenda një intervali prej 

40 - 60 % jo vetëm që zvogëlon bakteret dhe viruset në ajër, por pengon zhvillimin e 

kërpudhave, marimangave, ndërveprimet kimike dhe prodhimin e ozonit. Rezultati është 

reduktimi i shfaqjeve të rinitit alergjik, infeksioneve të frymëmarrjes dhe astmës tek banorët e 

ndërtesës. Për të siguruar që nivelet e LR të mos rriten mbi 60 %, është thelbësor kontrolli 

reagues i sistemit të lagështimit. 

Lagështimi përmirëson proceset e përpunimit. Nivelet relative të lagështisë ndikojnë në 

normat përpunuese të prodhimit dhe në madhësinë, peshën, forcën, pamjen dhe cilësinë e 

produktit. P. sh printeri lazer bllokohet në një ditë të lagësht vere, dhe mund të kuptojmë se si 

ndryshimet në strukturë, forcë ose peshë mund të ndikojnë në përpunimin me shpejtësi të lartë 

të materialeve higroskopike. Elektriciteti statik mund të ndikojë negativisht në procese. 

Elektriciteti statik mund të shkaktojë ndezje të përqendrimeve të larta të oksigjenit dhe gazrave 

të tjerë. Këto gazra janë të përhapura në spitale dhe laboratorë. Grimcat e pluhurit ngjiten në 

objekte kur ngarkohen nga elektriciteti statik. Ky mund të jetë një problem kritik me 
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përpunimin gjysmëpërçues, farmaceutik dhe të tjera elektronike, ku një grimcë pluhuri e gabuar 

mund të shkatërrojë një çip, një grumbull ose një komponent të montuar. Ruajtja e niveleve të 

LR brenda një intervali prej 30 – 60 % do të reduktojë ndjeshëm problemet që lidhen me 

elektricitetin statik. 

Lagështimi ruan materialet dhe orenditë. Shumë materiale ndërtimi, përfundime dhe orendi 

janë higroskopike - ato thithin, mbajnë dhe çlirojnë lagështinë. Nivelet e ulëta të LR shkaktojnë 

dëme të shtrenjta në ambientet e brendshme të ndërtesave, sepse ndërsa materialet higroskopike 

thahen, ato tkurren. Kjo mund të krijojë boshllëqe në shtresat e letër-murit, dërrasat e 

dyshemesë dhe fugat e mobiljeve, dhe gjithashtu mund të dëmtojë artefaktet historike dhe 

artistike. Nivelet e luhatshme të LR gjithashtu shkaktojnë dëme. Të mbahen në një nivel të 

qëndrueshëm LR për të mbajtur përmbajtjen e lagështisë së materialeve higroskopike në 

ekuilibër me mjediset e tyre përreth. 

Lagështimi përmirëson komoditetin për banorët e ndërtesës. Gjithashtu me natyrë 

higroskopike, trupi i njeriut heq dorë nga lagështia e tij ndaj ajrit të thatë. Ndërsa lagështia e 

trupit tonë migron (avullon) në zona me LR të ulët, ne ftohemi, ashtu si kur djersijmë. Ngritja 

e nivelit LR në një dhomë ngadalëson shkallën e avullimit dhe do ta bëjë dhomën të ndjehet 

më e ngrohtë. Kjo lejon uljen e temperaturës së llambës së thatë pa humbje të komfortit, duke 

kompensuar kostot e energjisë së lagështimit. Shtimi i lagështisë në një ndërtesë ruan 

materialet, përmirëson proceset dhe përmirëson shëndetin dhe komoditetin, duke paguar për 

veten e tij me rritjen e produktivitetit dhe kostot më të ulëta të ngrohjes. 

 

7.2.   Delagështuesit dhe Delagështimi 

Delagështuesit. Shumë shtëpi përdorin gjithashtu dehumidifikues për të hequr lagështinë dhe 

për të kontrolluar nivelet e lagështisë së brendshme. Në klimat e ftohta, ndonjëherë kërkohet 

delagështimi gjatë verës në zonat e bodrumit për të kontrolluar rritjen e mykut dhe për të 

reduktuar nivelet e lagështisë së zonës. Tradicionalisht, dehumidifikuesit portativë përdoren 

për të kontrolluar lagështinë në këtë aplikim. Megjithëse këto njësi portative nuk janë 

gjithmonë aq efikase sa sistemet qendrore, kostoja e parë e ulët dhe aftësia e tyre për të shërbyer 

një zonë të vetme i bën ato të përshtatshme në shumë rrethana. Në klimat e nxehta dhe të 

lagështa, sigurimi i delagështimit të mjaftueshëm me ftohje të ndjeshme është i rëndësishëm. 

Edhe pse njësitë konvencionale të ajrit të kondicionuar ofrojnë njëfarë delagështimi si pasojë e 

ftohjes së ndjeshme, në disa raste nivelet e lagështisë së hapësirës mund të tejkalojnë akoma 

nivelet e rehatshme. 
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Disa përmirësime të dehidrimit në sistemet konvencionale të ajrit të kondicionuar janë të 

mundshme për të përmirësuar karakteristikat e heqjes së lagështirës dhe për të ulur nivelin e 

lagështisë së hapësirës. Disa përmirësime të thjeshta përfshijnë uljen e shpejtësisë së rrjedhës 

së ajrit të furnizimit dhe eliminimin e funksionimit të ventilatorit jashtë ciklit. Opsionet shtesë 

të pajisjeve të tilla si bobinat e kondensatorit/ringrohjes, avulluesit me ndihmën e shkëmbyesit 

të nxehtësisë së ndjeshme (p.sh., tubat e nxehtësisë) dhe bobinat e nënftohjes/rinxehjes mund 

të përmirësojnë më tej performancën e delagështimit. Desikantët, të aplikuar si njësi të 

aktivizuara termikisht ose si sisteme të rikuperimit të nxehtësisë (p.sh. rrotat e entalpisë), mund 

të rrisin gjithashtu kapacitetin e dehidrimit dhe të ulin nivelin e lagështisë së brendshme. Disa 

opsione delagështimi shtojnë nxehtësinë në zonën e kushtëzuar që, në disa raste, rrit ngarkesën 

në pajisjet e ndjeshme të ftohjes. 

Ekzistojnë tre mënyra për të ulur nivelin e lagështisë: 

1. Ajri i kondicionuar standard, i cili mund të freskojë hapësirën kur ngarkesa latente është 

e lartë dhe ngarkesa e ndjeshme është e ulët; 

2. Delagështimi mekanik, i cili heq lagështinë duke ulur temperaturën e ajrit në pikën e 

vesës dhe përdor rinxehjen e gazit të nxehtë kur nevojitet për të shkarkuar në çdo 

temperaturë të dëshiruar; dhe 

3. Delagështimi desikant, i cili heq lagështinë pavarësisht nga temperatura, duke furnizuar 

hapësirën me ajër të ngrohtë, përveç nëse sigurohet ftohje pas për shkarkim në çdo 

temperaturë të dëshiruar. 

 

Çdo metodë siguron temperatura të ndryshme të pikës së vesës në konsum të ndryshëm të 

energjisë dhe shpenzime kapitale. Projektuesi duhet të vlerësojë dhe të marrë në konsideratë të 

gjitha kompromiset pasuese. Kondicioneri standard nuk kërkon investime shtesë, por redukton 

temperaturën e pikës së vesës në hapësirë vetëm në 16 - 18°C. Në temperaturën e hapësirës 

24°C kjo rezulton në 60 - 70% LR në rastin më të mirë. Dehumidifikuesit mekanikë mund të 

sigurojnë nivele lagështie prej 40 - 50% në 24°C. Temperatura e ajrit të furnizimit mund të 

kontrollohet me rinxehje me gaz të nxehtë midis 10 dhe 32°C. Delagështimi i desikantit mund 

të sigurojë nivele nga 35 - 40% LR në 24°C. Mund të kërkohet ajri i furnizimit pas ftohjes, në 

varësi të ngarkesave të ndjeshme të brendshme. Një desikant riaktivizohet duke kaluar ajrin e 

nxehtë në 80 - 121°C përmes bazës së desikantit. 

Për shkak se banimi (përveç personelit të dyqanit) është kalimtar, kushtet e brendshme 

zakonisht vendosen të mos kalojnë 26°C dhe 50% LR në kushtet e projektimit të jashtëm veror 
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dhe 21°C në kushtet e projektimit të jashtëm dimëror. Lagështimi dimëror përdoret rrallë në 

klimatizimin e dyqaneve. Sisteme të veçanta zakonisht kërkohen kur duhen mbajtur kushte të 

veçanta të ambientit: shembujt e zakonshëm janë delagështimi desikant, delagështimi mekanik 

dhe lagështimi. 

Megjithatë, në klimat e nxehta dhe të lagështa, rekomandohet që ajri i kondicionuar ose 

delagështimi të përdoret gjatë gjithë vitit për të parandaluar rritjen e mykut.  

Kërkesat për delagështimin në proceset industriale janë të shumta dhe të ndryshme. Disa nga 

këto procese janë si më poshtë: 

• Proceset metalurgjike, me pjekje me atmosferë të kontrolluar të metaleve 

• Përcjellja e materialeve higroskopike 

• Tharje filmi 

• Prodhimi i karameleve, çokollatave dhe çamçakëzave 

• Prodhimi i barnave dhe kimikateve 

• Prodhimi i materialeve plastike 

• Prodhimi i xhamit të laminuar 

• Ambalazhimi i produkteve të ndjeshme ndaj lagështirës 

• Montimi i motorëve dhe transformatorëve 

• Përzierja e lëndës djegëse të ngurtë 

• Prodhimi i komponentëve elektronikë, të tillë si transistorët dhe komponentët e 

mikrovalës 

• Përpunimi i shpezëve dhe mishrave të tjerë 

• Përpunimi i ushqimit dhe pluhurave të tjera 

Delagështimi me ventilim është më me kosto-efektiv për ndërtesat me rrymim ajri me ventilim 

të lartë sesa ngarkesat e larta sensibile nga nxehtësia e brendshme ose nga nxehtësia e 

transmetuar përmes mbështjellësit të ndërtesës. 

 

7.3.   Mbështjellësi ndërtimit dhe sistemet e hapësirës së kondicionimit    

Mbështjellës ndërtimi Tolerant ndaj Lagështisë. Lagështimi dimëror duhet të jetë një prioritet 

i lartë në një ndërtesë me ngrohje në klimë të butë ose të ftohtë, por duhet të merret parasysh 

toleranca ndaj lagështirës së ndërtesës. Shpesh, mbështjellja e ndërtesës ka probleme me 

kondensimin (në dritaret me një xham, në kornizat e dritareve ose në muret ose çatitë e jashtme) 

në dimër me lagështi të brendshme deri në 25%. Ky kondensim mund të shkaktojë dëme 
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kozmetike ose thelbësore në ndërtesë. Në raste të tilla ekzistojnë tre alternativa: (1) mbajtja e 

lagështisë së dimrit të qëndrueshme dhe nën pikën ku ndodh kondensimi i problemit, (2) 

rindërtimi i mbështjellësit të ndërtesës për të toleruar lagështinë më të lartë, ose (3) ulja e 

temperaturës së hapësirës. 

Në varësi të nivelit të lagështisë që mund të mbahet pa probleme, një koleksion mund të kërkojë 

që mbështjellësi të modifikohet për të mbështetur lagështinë më të lartë të dimrit. Këto 

ndryshime përfitojnë koleksione, por paraqesin sfida dhe shpenzime të konsiderueshme të 

projektimit. Nëse një koleksion që ka nevojë për lagështi më të lartë nuk dominon një ndërtesë, 

por vetëm një pakicë e menaxhueshme e hapësirave, atëherë kontejnerët, kutitë, kabinetet ose 

dhomat e veçanta të ruajtjes me lagështirë janë një alternativë. Këto duhet të mbyllen me kujdes 

dhe të izolohen për të ruajtur mjedisin e tyre të brendshëm dhe për të mbrojtur ndërtesën nga 

lagështia. 

Sistemet e hapësirës së kondicionimit për përdorim rezidencial ndryshojnë si nga faktorët lokalë 

ashtu edhe nga ato të aplikimit. Faktorët lokalë përfshijnë disponueshmërinë e burimit të 

energjisë (të pranishëm dhe të parashikuar) dhe çmimin; klima; rrethanat socio-ekonomike; 

dhe disponueshmëria e aftësive të instalimit dhe mirëmbajtjes. Faktorët e aplikimit përfshijnë 

llojin e banesës, karakteristikat e ndërtimit dhe kodet e ndërtimit. Si rezultat, shumë sisteme të 

ndryshme janë zgjedhur për të ofruar kombinime të ngrohjes, ftohjes, lagështimit, 

delagështimit, ventilimit dhe filtrimit të ajrit. 
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