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problematike në qoftë se dëshirojmë të kemi energji të njëtrajtshme në çdo hapësirë si dhe të kursejmë
energjinë.
Duke u bazuar në shumë llojshmërinë e përdorimit të sistemeve të ndryshme të ngrohjes qendrore është
studiuar një objekt afariste-banesore i cili është i lidhur në rrjetin e Termokos dhe është studiuar rëndësia
e përdorimit të valvolave balancuese për kursimin e energjisë termike.
Njëra ndër mënyrat e kursimit të energjisë është përdorimi i valvolave balancuese në objekte që luan rol
kyç në kursimin e energjisë termike. Valvolat balancuese kanë zënë fill në përdorim që një kohë të gjatë
mirëpo shfrytëzimi i valvolave automatike balancuese është duke filluar që të hyjë në përdorim në shumë
objekte. Valvolat balancuese automatike e kursejnë energjinë termike duke e zvogëluar, përgjysmuar ose
mbyllur komplet qarkullimin e ujit të ngrohtë. Kjo shfrytëzohet përmes komandimit të senzorëve që japin
sinjalet valvulave automatike për veprim. Me anë të analizave atëherë do të vërejmë që me kursimin e
sasisë së rrjedhës së fluidit në sistem përmes valvolave balancuese do të kemi diku rreth 18% - 20 % të
kursimit të energjisë në një sistem.
Në kapitullin, Hyrje, është treguar për rëndësinë e ngrohjes qendrore dhe evoluimin e saj në gjenerata që
nga gjenerata e parë deri në gjeneratën e pestë të ditëve të sotme. Komforti termik ka një rol të veçantë
në hapësirë sepse ka faktorët e kërkuar që janë lagështia relative, temperature e rrezatimit, shpejtësia e
ajrit. Në vazhdim të këtij kapitulli janë prezantuar edhe kërkesat për studimin e objektit afariste-banesorë.
Në kapitullin e parë, “Teoria e rregullimi të proceseve termoteknike dhe terminologjia” është folur për
termoteknikën si shkencë teknike dhe arsyen e balancimit të sistemeve termoteknike.
Arsyet kryesore se përse bëhet balancimi i sistemit të ngrohjes llojet e balancimit me anë të valvolave
dinamike si dhe valvolat standarde statike. Ky kapitull po ashtu tregon për dimensionet e valvolave
balancuese që sigurojnë rrjedhje funksionale në sistemin e ngrohjes . Këtu është marrë një shembull i
rregullimit paraprak të valvolave balancuese si dhe është detajuar me anë të formulave duke i përcaktuar
karakteristikat për prurjen e ujit.
Në kapitullin e dytë, “Njohuri të përgjithshme mbi valvolat”, ku është shtjelluar për llojet e valvolave
që nevojiten që sistemi i ngrohjes të jetë funksional. Arsyet e shfrytëzimit të llojeve të ndryshme të
valvolave kanë role të veçanta në sistem p.sh valvola e çajrosjes automatike për largimin e ajrit që ngelë
në pikat e larta në sistem, valvola siguruese për sigurimin e sistemit të shtypjes, valvola sferike për
ndaljen e sistemit dhe kontrollin e saj si dhe për valvolat balancuese dhe llojet e tyre.
Në kapitullin e tretë, “Sistemet e ngrohjes në objekte” është diskutuar për përcaktimet e humbjeve të
nxehtësisë si dhe llojet e sistemeve të instalimeve të ngrohjes qendrore. Këtu janë treguar përcaktimi i
koeficienteve të transmetimit të nxehtësisë. Sistemet që kanë zënë përdorim në instalimet e sotshme janë
të ndryshme dhe çdoherë e më shumë teknologjia po ka përparime në kursime të energjisë, përdorime
më të lehta të pajisjeve për ngrohje etj. Arsyet e përdorimit të sistemeve të brendshme të ngrohjes me
radiatorë dhe ngrohje dysheme si dhe arsyet e përdorimit të pompave termike, kaldajave elektrike etj.
Në kapitullin e katërt, “Raste studimi të përdorimit të valvolave balancuese në rrjetin dhe nënstacionin
termik” është analizuar procesi i shfrytëzimit të valvolave balancuese si dhe është analizuar praktikisht
sistemi i ngrohjes qendrore në objektin “Royal City” i cili gjendet në lagjen Mati 1, rruga “ Muharrem
Fejza “ ku është e kyçur sistemi i ngrohjes qendrore në rrjetin e Termokosit. Analiza është bërë me anë
të matjeve përmes instrumenteve matëse të temperatures, të rrjedhës së ujit dhe përmes sistemit të
automatikes i cili është i instaluar.
Në kapitullin e pestë “Analiza e rezultateve të fituara për kursimin e energjisë” janë analizuar matjet
e bëra të sistemit të ngrohjes dhe me anë të tyre është analizuar përqindja e kursimit të energjisë duke i
shfrytëzuar valvolat balancuese. Analiza po ashtu është bërë edhe përmes një programi simulator që është
huazuar nga njëri prodhues i valvolave balancuese ku shihen qartë vlerat të cilat ndikojnë në sistemin e
ngrohjes kur përdoret valvola balancuese dhe kur nuk përdoret.
Në kapitullin e fundit “Përfundime dhe Rekomandime” nga studimi i matjeve dhe analiza që është bërë
në është treguar se sa ndikon valvola balancuese në sistemin e ngrohjes për kursimin e energjisë. Me anë
të programit simulator dhe matjeve është analizuar që dikur rreth 18-20 % të kursimit të energjisë bëhet
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duke i shfrytëzuar në mënyrë të duhur valvolat balancuese. Ideale do të ishte në qoftë se valvola
balancuese do të instalohej me një actuator komandues që automatizohet përmes një matësi (senzori në
pjesën e jashtme) ku hapja e valvolës balancuese ndikohet edhe nga temperaturat e jashtme atmosferike.
PËRFUNDIM
Nga ajo që u tha më lartë, konstatojmë se kandidatit Ardian Feka në punimin e tij të masterit me titullin
“RREGULLIMI I PROCESEVE TË NGROHJES ME PËRDORIMIN E VALVULAVE
BALANCUESE ME QËLLIM TË KURSIMIT TË ENERGJISË TERMIKE ” se në mënyrë solide
ka analizuar dhe zbatuar të arriturat teorike ne studimet master dhe e ka bërë konkretizimin e të arriturave
në hartimin e kësaj teme si pjesë e termoteknikës në përgjithësi dhe në veçanti për përdorimin e
valvolave balancuese me qëllim të kursimit të energjisë termike duke analizuar dhe aplikuar me sukses
njohurit mbi mënyrat e përdorimit valvolave balancuese dinamike statike si dhe shfrytëzimin e valvolave
balancuese automatike.
Komisioni për vlerësim mendon se punimi është hartuar dhe punuar në nivel të kënaqshëm, i shtjelluar
dhe ilustruar me ilustrime të fotografive, figura dhe llogaritje që e bëjnë këtë punim si një tërësi
kompakte. Punimi i diplomës master i kandidatit Bachelor, Ardian Feka mendojmë që në të ardhmen
do të gjejë zbatim praktik në fushën e përdorimit të termoteknikës dhe sidomos për kursimin e energjisë
për ngrohje qendrore.
Praktika Profesionale
Kandidati Bsc Ardian Feka ka përfunduar Praktikën Profesionale në Kompaninë “ADATEX” sh.p.k. në
Prishtinë prej datës 05.02.2021 deri më 05.03.2021. Kandidati ka dorëzuar Ditarin e Praktikës
profesionale me datë 08.03.2021 me email te anëtarët e Komisionit. Anëtarët e Komisionit e kanë
vlerësuar me sukses Ditarin e Praktikës profesionale të kandidatit dhe me datën 15.03.2021 është notuar
në SEMS.
REKOMANDIM
Komisioni i formuar për vlerësimin e punimit të masterit me titull:
“RREGULLIMI I PROCESEVE TË NGROHJES ME PËRDORIMIN E VALVULAVE
BALANCUESE ME QËLLIM TË KURSIMIT TË ENERGJISË TERMIKE ” të kandidatit Bsc.
Ardian Feka i propozon Këshillit të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike në Prishtinë që ta aprovojë si
punim të masterit dhe ta jep në diskutim publik.
Prishtinë: 15.03.2021
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1. Prof. Dr. Rexhep Selimaj, kryetar/anëtar
_________________________________
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Nomenklatura
dP – Presioni diferencial ose ndryshimi i presioneve
V̇ - rrjedhja në m3 /h
dP ST = rënia e presionit të valvulës balancuese
dP H = Presioni i disponueshëm në nyjet
dPr = rënia e presionit të qarkut
Kv = shpejtësia e rrjedhjes [m³/h] / ∆P [bar]
K i = W/(m2 K)- koeficienti i transmetimit të nxehtësisë për sipërfaqen e veçantë "i"
Fi = m2 - sipërfaqja nëpër të cilën humbet nxehtësia (mure, dyer, dritare, dysheme, tavan, etj.)
t bp ºC – temperatura e brendshme e projektuar,
t jp ºC – temperatura e jashtme e projektuar,
Z

- shtesat përkatëse që u bëhen humbjeve.

Q o = W- humbjet e nxehtësisë me transmision në lokal;
F, m2 - sipërfaqja e tërësishme e lokalit.
a, m3 /mhPa2/3 - koeficienti i depërtueshmërisë së puthitjes;
l, m – gjatësia e puthitjes për derë ose dritare;
∑(a ∙ l) , m3 /mhPa2/3 - depërtueshmëria e ajrit nëpër dyer dhe dritare;
R-karakteristika e lokalit që merr vlera 0,7 deri në 0,9
H - karakteristika e ndërtesës (pozitës);
t bp ºC – temperatura e brendshme e projektuar,
t jp ºC – temperatura e jashtme e projektuar,
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Ze –shtesë për dritare dhe dyer që ndodhen në dy muret e jashtme që formojnë një kënd të
ndërtesës
R λ1 , R λ2 , R λ3 , … - rezistenca e përcjellshmërisë termike e shtresave përkatëse në m2 K/W;
δ1 , δ2 , δ3 , … - trashësia e shtresave të murit në m;
λ1 , λ2 , λ3 ,...- koeficienti i përcjellshmërisë termike i shtresave përkatëse në W/m·K
tb - temperatura e ajrit të brendshëm në °C
tj - temperatura e ajrit të jashtëm në °C
ab , W/m2 K - koeficienti i këmbimit të nxehtësisë me konveksion nga ajri i
brendshëm i lokalit në anën e brendshme të murit;
aj , W/m2 K - koeficienti i këmbimit të nxehtësisë me konveksion nga ana e jashtme e murit të
jashtë.
ab , W/m2 K - koeficienti i këmbimit të nxehtësisë me konveksion nga ajri i brendshëm i
lokalit në anën e brendshme të murit;
δi , m – trashësia e murit, përkatësisht trashësia e një shtrese të murit për murin me shumë
shtresa;
λj , W/m ∙ K - koeficienti i përcjellshmërisë termike të murit, përkatësisht të një shtrese të murit
për murin me shumë shtresa.
1
λa

, m ∙ K/W - rezistenca termike nëpër shtresë të ajrit për rastet kur një nga shtresat e

murit përbëhet nga ajri. Këtu kemi transmetim të nxehtësisë përpos me përcjellshmëri edhe me
konveksion dhe rrezatim.
aj , W/m2 K - koeficienti i këmbimit të nxehtësisë me konveksion nga ana e jashtme e murit të
jashtë.
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1. HYRJE
Ngrohja qendrore është një sistem për shpërndarjen e nxehtësisë së gjeneruar në një vend të
centralizuar përmes një sistemi tubash të izoluar për kërkesat e ngrohjes banesore dhe komerciale
si ngrohja e hapësirës dhe ngrohja e ujit. Nxehtësia shpesh merret nga një impiant ko-gjenerimi që
djeg lëndë djegëse fosile ose biomasë, por përdoren gjithashtu stacionet e bojlerit vetëm për
ngrohje, ngrohja gjeotermale, pompat termike dhe ngrohja qendrore diellore, si dhe mbeturinat e
nxehtësisë nga prodhimi i energjisë elektrike bërthamore. Impiantet e ngrohjes qendrore mund të
sigurojnë efikasitet më të lartë dhe kontroll më të mirë të ndotjes sesa kaldajat e lokalizuar. Sipas
disa studimeve, ngrohja qendrore me nxehtësi dhe energji të kombinuar është metoda më e lirë e
ndalimit të emetimeve të karbonit dhe ka një nga gjurmët më të ulëta të karbonit nga të gjitha
impiantet e gjenerimit të fosileve. Ngrohja qendrore i gjen rrënjët në gropat e ngrohura me ujë të
nxehtë të Perandorisë së lashtë Romake. Zakonisht, një sistem i shpërndarjes së ujit të nxehtë në
Chaudes-Aigues në Francë konsiderohet si sistemi i parë i vërtetë i ngrohjes qendrore. Ai përdori
energji gjeotermale për të siguruar ngrohje për rreth 30 shtëpi dhe filloi punën në shekullin e 14të. Akademia detare e SH. B. A.-së në Annapolis filloi shërbimin e ngrohjes qendrore me avull në
1853. Megjithëse këto dhe sisteme të tjerë të shumtë kanë funksionuar gjatë shekujve, sistemi i
parë komercial i ngrohjes qendrore u lansua në Lockport, New York, në 1877 nga inxhinieri
hidraulik Amerikan Birdsill Holly, i konsideruar themeluesi i ngrohjes moderne të rrethit. Në
përgjithësi, mund të dallohen pesë gjenerata të ndryshme të sistemeve të ngrohjes qendrore.
Gjenerata e parë ishte një sistem i bazuar në avull i ushqyer nga qymyri dhe u prezantua për herë
të parë në SH. B. A. në vitet 1880 dhe u bë i njohur edhe në disa vende Evropiane. Ishte gjendje e
artit deri në vitet 1930 dhe përdorte kanale betoni, operonte me temperatura shumë të larta dhe për
këtë arsye nuk ishte shumë efikase. Kishte gjithashtu probleme me besueshmërinë dhe sigurinë
për shkak të tubave të avullit me presion të nxehtë. Në ditët e sotme, kjo gjeneratë është e vjetërsuar
teknologjikisht. Sidoqoftë, disa nga këto sisteme janë ende në përdorim, për shembull në New
York ose Paris. Sisteme të tjera të ndërtuara fillimisht janë konvertuar në brezat e mëvonshëm.
Gjenerata e dytë u zhvillua në vitet 1930 dhe u ndërtua deri në vitet 1970. Ky brez ka djegur
qymyr dhe vaj ndërsa energjia transmetohej përmes ujit të nxehtë nën presion si bartës i nxehtësisë.
Sistemet zakonisht kishin temperatura furnizimi mbi 100 °C, përdornin tuba uji në kanalet e
betonit, të mbledhura kryesisht në vend dhe pajisje të rënda. Një arsye kryesore për këto sisteme
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ishin kursimet kryesore të energjisë, të cilat lindën nga përdorimi i termocentraleve të kombinuara.
Ndërsa përdoren gjithashtu në vende të tjera, sistemet tipike të kësaj gjenerate ishin sistemet e
ngrohjes qendrore të stilit sovjetik që u ndërtuan pas Luftës së Dytë Botërore në disa vende në
Evropën Lindore.
Gjenerata e tretë Në vitet 1970 gjenerata e tretë u zhvillua dhe u përdor më pas në shumicën e
sistemeve të mëposhtme në të gjithë botën. Kjo gjeneratë quhet gjithashtu "Teknologjia
Skandinave e ngrohjes qendrore", sepse shumë nga prodhuesit e përbërësve të ngrohjes qendrore
janë të vendosur në Skandinavi. Gjenerata e tretë përdor tuba të parafabrikuar, të para-izoluar, të
cilët janë varrosur drejtpërdrejt në tokë dhe funksionon me temperatura më të ulëta, zakonisht nën
100 ° C. Një motiv kryesor për ndërtimin e këtyre sistemeve ishte siguria e furnizimit duke
përmirësuar efikasitetin e energjisë pasi dy krizat e naftës çuan në ndërprerje të furnizimit me naftë.
Prandaj, ato sisteme zakonisht përdornin qymyr, biomasë dhe mbetje si burime të energjisë, në
përparësi të naftës. Në disa sisteme, energjia gjeotermale dhe energjia diellore përdoren gjithashtu
në përzierjen e energjisë.[6] Për shembull, Parisi ka përdorur ngrohje gjeotermale nga një burim
55-70 ° C 1-2 km nën sipërfaqe që nga vitet 1970 për ngrohje në shtëpia.
Gjenerata e katërt. Aktualisht, gjenerata e katërt është duke u zhvilluar. Gjenerata e katërt është
projektuar për të luftuar ndryshimin e klimës dhe për të integruar pjesë të larta të energjisë së
ripërtërishme të ndryshueshme në ngrohjen qendrore duke siguruar fleksibilitet të lartë në sistemin
e energjisë elektrike. Krahasuar me gjeneratat e mëparshme nivelet e temperaturës janë ulur për të
rritur efikasitetin e energjisë së sistemit, me temperatura të furnizimit prej 70°C dhe më të ulëta.
Burimet e mundshme të nxehtësisë janë nxehtësia e mbeturinave nga industria, impiantet që djegin
mbeturina, termocentralet e biomasës, energjia termike gjeotermale dhe diellore (ngrohja qendrore
diellore), pompat termike në shkallë të gjerë. Me ato burime të energjisë dhe ruajtjen e energjisë
termike në shkallë të gjerë, përfshirë depozitimin e energjisë termike sezonale, sistemet e ngrohjes
qendrore të gjeneratës së katërt pritet të sigurojnë fleksibilitet për balancimin e gjenerimit të erës
dhe energjisë diellore, për shembull duke përdorur pompat e termike për të integruar tepricën e
energjisë elektrike si nxehtësia kur ekziston është shumë energji ere ose sigurimi i energjisë
elektrike nga impiantet e biomasës kur nevojitet fuqi rezervë. Prandaj, pompat termike në shkallë
të gjerë konsiderohen si një teknologji kryesore për sistemet inteligjente të energjisë me pjesë të
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larta të energjisë së ripërtërishme deri në 100% dhe sisteme të përparuara të ngrohjes qendrore të
gjeneratës së katërt
Gjenerata e pestë. Një rrjet i ngrohjes dhe ftohjes qendrore të gjeneratës së pestë i quajtur ndryshe
"ngrohja qendrore e ftohtë”, shpërndan nxehtësinë afër temperaturës së ambientit të tokës: kjo
minimizon humbjet e nxehtësisë në tokë dhe zvogëlon nevojën për izolim të gjerë. Çdo ndërtesë
në sistem përdor një pompë termike në dhomën e vet të impiantit për të nxjerrë nxehtësi nga qarku
i ambientit kur ka nevojë për nxehtësi, dhe përdor të njëjtën pompë nxehtësie në të kundërt për të
refuzuar nxehtësinë kur ka nevojë për ftohje. Kjo lejon që nxehtësia e mbeturinave nga ftohja të
riciklohet në ato ndërtesa që kanë nevojë për ngrohje në një "rrjet të ndarjes së nxehtësisë".
Temperatura e përgjithshme brenda qarkut të ambientit kontrollohet nga këmbimi i nxehtësisë me
një sistem të ujit ose një burim tjetër uji për të qëndruar brenda një diapazoni të temperaturës nga
10°C deri në 25°C. Një ndërtesë moderne me një sistem të shpërndarjes së brendshme të nxehtësisë
në temperaturë të ulët mund të instalojë një pompë nxehtësie efikase që jep prodhimin e nxehtësisë
në 45°C. Një ndërtesë e vjetër me një sistem shpërndarje të brendshme me temperaturë më të lartë
si radiatorët do të kërkojë një pompë termike me temperaturë të lartë për të dhënë prodhimin e
nxehtësisë. Instalimi i tubave të rrjetit për rrjetet e temperaturës së tokës në ambient është më pak
i kushtueshëm se gjeneratat e mëparshme pasi nuk ka nevojë për izolim të rëndë për qarqet e
tubacioneve dhe minimizon humbjet e nxehtësisë në tokë. Në të gjitha ndërtesat në rrjet kërkohet
të instalojnë dhe mirëmbajnë sisteme individuale të pompave të nxehtësisë për të përmbushur
nevojat e tyre të temperaturës së ngrohjes dhe ftohjes, secila me kapacitet për të përmbushur
kërkesën e vet. Meqenëse sistemet e ngrohjes dhe ftohjes së rrethit të gjeneratës së pestë veprojnë
në temperaturën e tokës ato mund të përdoren si për ngrohje ashtu edhe për ftohje. Unaza e ftohtë
që furnizon pompat termike mund të furnizohet nga burime të ndryshme të nxehtësisë (me
temperaturë të ulët) duke përfshirë nxehtësinë e ambientit, ujin e ambientit nga lumenjtë, liqenet,
detet etj., dhe nxehtësinë e mbeturinave nga burimet industriale ose tregtare. Rrjetet e ngrohjes së
rrethit të gjeneratës së pestë nuk përdorin djegien në vend dhe kanë emisione zero të dioksidit te
karbonit dhe dioksidit te azotit në vend; ata përdorin transferimin e nxehtësisë i cili përdor energji
elektrike që mund të gjenerohet nga energjia e rinovueshme, ose nga stacionet e energjisë elektrike
të largëta. Një kombinim i energjia e ngrohjes qendrore dhe pompave të ngrohjes të centralizuara
përdoren në sistemin shumë-energjetik të Stokholmit. Kjo lejon prodhimin e nxehtësisë përmes
energjisë elektrike kur ka një bollëk të prodhimit të ndërprerë të energjisë dhe bashkëprodhimit të
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energjisë elektrike dhe ngrohjes qendrore kur disponueshmëria e prodhimit të energjisë me
ndërprerje është e ulët. Ngrohja qendrore në objektet afariste-banesore tanimë zë një vend të
rëndësishëm në jetën e shumicës se qytetarëve. Për shkak të rritjes së numrit të madh të objekteve
të larta afariste-banesore shumë studiues janë marrë me procesin e rregullimit të sistemit të
ngrohjes në ato objekte. Arsyeja pse unë kam zgjedhur që të bëjë analizë kësaj teme është analiza
e kursimit të efiçiencës energjetike termike në objektet e larta të banimit. Unë si inxhinier bachelor
i kompanisë “Adetex sh. P. K” kam pasur rastin e punimit dhe studimit të ngrohjes qendrore në
objektin Royal City, ku objekti është punuar me ngrohje qendrore të qytetit Termokos. Objekti
është afariste-banesorë me një lartësi prej 32 m. Objekti ka 3 hyrje, 2 kat bodrume, 2 kat lokale
dhe 8 kat banimi. Gjithsejtë ka hapësirë 13600 m2 për tu ngrohur. Me kërkesën e investitorit trupat
ngrohës në hapësirat e brendshme janë bërë me radiatorë. Qëllimi i kësaj teme është të diskutoj
modelin e sistemeve të kontrollit për sistemet e ngrohjes, ventilimit dhe klimatizimit. Pra, të
ndihmojmë në zhvillimin e një kuptimi të sistemeve të kontrollit ose me term të veçantë valvolat
balancuese. Nga kjo analize, do të zhvillohet një filozofi mbi dizajnimin e valvolave balancuese
jo vetëm në sistemet e diskutuara këtu, por edhe në ato të pazakonta dhe të veçanta në kërkesat që
do të vijnë. Kjo temë do të diskutoj shumicën e sistemeve mekanike që përdorim sot, së bashku
me metodat e kontrollimit që mund të zbatohen në to. [1]

Foto 1. Pamja vizuale e objektit të banimit “Royal City”
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2.

TEORIA

E

RREGULLIMIT

TË

PROCESEVE

TERMOTEKNIKE

DHE

TERMINOLOGJIA
Në historinë e shkencës, teoria termike ose teoria mekanike e nxehtësisë ishte një teori, e
prezantuar në 1798 nga Sir Benjamin Thompson (i njohur më mirë si 'Count Rumford') dhe u
zhvillua më hollësisht në 1824 nga fizikanti francez Sadi Carnot, nxehtësia dhe puna mekanike
është e lidhur. Gjatë shekullit të ardhshëm, me prezantimin e ligjit të dytë të termodinamikës në
1850 nga Rudolf Clausius, kjo teori evoluoi në shkencën e termodinamikës. Në 1851, në "Për
Teorinë Dinamike të Nxehtësisë", William Thomson përshkroi pikëpamjen, pasi bazuar në
eksperimentet e fundit nga ata të tillë si James Joule, "nxehtësia nuk është një substancë, por një
formë dinamike e efektit mekanik, ne e perceptojmë që duhet të ketë një ekuivalencë midis punës
mekanike dhe nxehtësisë, si midis shkakut dhe pasojës.
Termoteknika është një nga shkencat teknike që studion ligjet e prodhimit dhe transmetimit të
punës, nxehtësisë, energjisë dhe shndërrimet e ndërsjellta të tyre. Termoteknika përbëhet nga
termodinamika teknike dhe transmetimi i nxehtësisë. Termodinamika teknike studion ligjet e
shndërrimit reciprok të nxehtësisë dhe të punës mekanike, ndërsa transmetimi i nxehtësisë studion
ligjet e kalimit të nxehtësisë ndërmjet trupave. Termoteknika, pra dhe termodinamika (teknike)
filloi të zhvillohej si shkencë pas daljes së makinës së parë termike me avull (që në vitin 1776), si
nevojë e studimit teorik të proceseve të shndërrimit të ndërsjellë të nxehtësisë dhe punës mekanike
në makinat termike. Më e plotë kjo shkencë u themelua pas zbulimit të ligjit të përgjithshëm të
natyrës, atij të ruajtjes dhe shndërrimit të energjisë dhe pas përcaktimit të nxehtësisë dhe punës si
forma të transmetimit të energjisë. Rregullimi i proceseve termoteknike bëhet përmes valvolave të
caktuara që quhen valvola balancuese ose valvola rregulluese. Arsyeja e zbulimit të valvolave
balancuese është kursimi i energjisë, kursimi i kostove për shkak të rritjes së madhe të
dimensioneve, etj. Valvolat balancuese përdoren për të arritur një ekuilibër në sistemin e ngrohjes.
Detyra kryesore e valvolave balancuese është që të bëjë shpërndarje të njëtrajtshme të energjisë së
nxehtësisë në të gjitha qarqet e rrjetit të ngrohjes. Kur bëhet fjale per rregullimin e sistemit,
nënkuptojmë saktësisht konsumin paraprak të transportuesit të nxehtësisë për funksionimin shumë
efikas të secilës prej seksioneve. Nëse tubacioni është i thjeshtë, atëherë bilanci i rrjedhjes se
nxehtësisë mund të vendoset duke bëre një zgjedhje me cilësi të lartë të diametrit të tubit. Nëse
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sistemi është kompleks, ka disa degë, atëherë rregullimin e sasisë së energjisë të nxehtësisë për një
çark të veçantë kryhet duke përdorur reduktues special.
Pse bëhet balancimi i sistemeve termoteknike?
Uji gjithmonë rrjedh përmes shtegut të rezistencës më të vogël. Sidoqoftë, rrjeti i tubave të sistemit
të ngrohjes në ndërtesa është shumë i degëzuar dhe përmban tuba me diametra të ndryshëm. Kjo
do të thotë që uji për këtë arsye nxehtësinë e shpërndanë në mënyre të pabarabartë dhe disa
konsumatorë marrin me shumë nxehtësi se të tjerët. Konsumatorët të cilët janë më larg në qark nga
pompa qarkulluese marrin më pak nxehtësi se sa ata që janë më afër pompës. Sapo një banorë të
ndezë ngrohjen, një zonë tjetër e ndërtesës do të marr në mënyrë të pashmangshme pak nxehtësi.
Kjo dërgon në temperatura të paqëndrueshme te hapësirave dhe komoditeti i banorëve dëmtohet.
Energjia harxhohet dhe shpenzimet e panevojshme shkaktohen nga ngrohja / ftohja e tepërt dhe e
panevojshme. Balancimi hidraulik mund të parandaloj ndodhjen e kësaj situate. Përkufizimi më i
thjeshtë i balancimit hidraulik është: Sasia e duhur e ujit në kohën e duhur, në vendin e duhur. Do
të thotë që uji shpërndahet në mënyre optimale. Me balancim hidraulik, të gjithë përbërësit në
sistem hidraulik përputhen dhe ekuilibrohen, duke siguruar që energjia të shpërndahet në mënyrë
të barabartë në të gjithë sistemin. Ka disa mënyra për të krijuar një sistem hidraulik të ekuilibruar.
Dy arsyet kryesore pse bëhet balancimi:

Balancimi per
komfort

• Balancimi manual
• Kontrollimi të fikjes/ndezjes
• Balancimi i pompës me një shpejtësi te
vetme

Balancimi per
energji

• Balancimi i presionit
• Kontrolli i modulit
• Balancimi i pompes me shpejtësi të
ndryshueshme

Figura 1.Balancimi per komfort dhe për energjilancimi per komfort dhe për energji
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Çfarë është tejmbushja ?
-

Ndërtesa është e balancuar deri në ngarkesën e plotë

-

Ndërsa qarqet e një ndërtese mbyllen, të tjerat mund të kenë rrjedhje të tepërt

-

Spiralet do të prodhojnë ende nxehtësi të mjaftueshme, mirëpo do të përdorin më shumë
energji.

-

Pse të parandalojmë tejmbushjen?
Energjia e pompës

-

Eliminimi i zhurmës / tubave

-

Efikasiteti i bojlerit / ftohësit

-

Autoriteti i Kontrollit të Valvolave

Balancimi hidraulik me valvola dinamike
Përdorimi i valvolave dinamike në sistemin e ngrohjes ftohjes lejon që valvolat të bëjnë balancimin
e sistemit, pa ndonjë nevojë për llogaritjet komplekse të humbjes së presionit. Rrjedha vëllimore
përcakton se çfarë valvule duhet të përdoret. Gjithashtu nuk kemi nevojë për më shumë valvola
rregulluese ose balancuese të rrjedhës, që do të thotë më pak mundim për instalime. Kontrollimi
në vend është jashtëzakonisht i thjeshtë falë paracaktimit të lehtë të rrjedhës maksimale dhe
balancimit automatik. Kjo sepse valvolat dinamike sigurojnë shpejtësi të ekuilibruar të rrjedhës së
ujit në të gjitha kushtet e ngarkesës, gjë që eliminon ndikimin e luhatjeve në temperaturën e
dhomës.
Balancimi hidraulik me valvola standarde
Për të krijuar një sistem të balancuar hidraulik me valvola standarde kontrolli, së pari duhet të
përcaktoni shpejtësinë e rrjedhës së projektimit dhe të llogarisni humbjet e presionit në të gjithë
rrjetin hidraulik. Pastaj do të përcaktoni llojin, madhësinë dhe koeficientin e duhur të rrjedhës së
valvolës. Në hapin tjetër, duhet të siguroheni që valvola që keni zgjedhur ka autoritet të
mjaftueshëm të kontrollit për punën. Pas kësaj, gjithashtu duhet të llogaritni dhe zgjidhni një
valvule manuale të balancimit për këtë spirale. Do ta përsëritni këtë proces për të gjitha
mbështjelljet dhe do të kontrolloni të gjithë sistemin duke rregulluar manualisht pozicionin e të
gjitha valvolave balancuese. Tani sistemi është i ekuilibruar. Por është vetëm ekuilibruar statikisht,
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që do të thotë se sa më shpejt që rrjeti i shpërndarjes hidraulike funksionon me pjesë të ngarkesës,
sistemi nuk është më i ekuilibruar dhe funksionon në mënyrë joefikase. Kjo çon në kosto të lartë
dhe konsum të energjisë, të cilat mund të parandalohen. Komoditeti i hapësirës dëmtohet gjithashtu
sepse luhatjet e presionit ndikojnë në temperaturën e hapësirës. Me fjalë të tjera balancimi dinamik
është mënyra e duhur për të bërë balancimin hidraulik.
Dihet mirë se në përmasat e një qarku të rrjedhës, është e veçantë rëndësia që llogaritet lartësia
hidraulike e qarkulluesit në mënyrë që të sigurojë presion të mjaftueshëm diferencial për më shumë
njësi terminale të pafavorshme. Për shkak të rënies së presionit në tubat e furnizimit, humbja e
presionit për njësitë e ndryshme zvogëlohet në proporcion me distancën më të madhe nga
qarkulluesi. Në përgjithësi, njësitë terminale më afër pompës funksionojnë në një presion tepër
diferencial, duke rrezikuar kështu gjenerimin e një shkalle të tepërt të rrjedhës. Për të zgjidhur një
problem kaq të përhapur, është e nevojshme të rritet rënia e presionit të njësive terminale: me fjalë
të tjera, shtesë kërkohet rezistencë. Vlera e kësaj rezistence duhet të jetë e njohur dhe e
ndryshueshme. Pajisja ideale për të praktikuar këtë kompensim është valvola e balancimit, e cila
gjithashtu lejon të verifikohet se kalibrimi është i saktë kur lexoni shpejtësinë e rrjedhjes së
menjëhershme. Marrim parasysh qarkun e treguar në figurën e mëposhtme dhe supozojmë se rënia
e presionit midis pompës dhe njësisë më të largët është 50 kPa.

Figura 2.Skema e lidhjes së valvolave balancuese në një sistem
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Nëse të gjitha njësitë terminale janë ekuivalente dhe secila kërkon një presion diferencial prej 30
kPa, lartësia hidraulike nga pompa duhet të jetë të paktën 80 kPa. Në këtë situatë, presioni
diferencial nëpër njësitë terminale është midis 0 dhe 50 kPa, në varësi të distancës së tyre nga
pompa. Për të kompensuar këtë çekuilibër, mjafton të futet valvola që mund të përmirësojnë një
ndryshim të tillë. Përjashtimi i vetëm është njësia terminale më e pafavorshme e cila ka presionin
e saktë diferencial dhe për këtë arsye fluksi i rrjedhës nuk ka nevojë për ndonjë korrigjim shtesë.
Megjithatë, edhe pse nuk është e nevojshme për qëllime të balancimit të sistemit valvola është
instaluar. Nëse vendosja automatike e njësive kryhet me tre drejtime valvola (p. Sh. një devijues),
futni një valvulë balancuese në qark të rrjedhës për të zvogëluar presionin diferencial në tepricë pa
ndryshuar rregullimin të valvulës balancuese. Përkundrazi, kur përdorni një valvulë dykahore në
shpejtësi të ndryshueshme të rrjedhës sistemet, valvola duhet të rillogaritet bazuar në rënien e
presionit te prodhuar nga valvola e balancimit. Normalisht, diametri dhe vendosja e valvolave
balancuese janë të llogaritura gjatë fazës së planifikimit dhe për këtë arsye tregohen në vizatimet
e sistemit. Në fazën e ndërtimit duhet të kontrolloni vetëm vendosjen vlerat dhe korrigjoni
ndryshimet e vogla sipas varianteve ne ndërtim e sipër. Procedura e balancimit e përshkruar më
sipër është e ashtuquajtura "metoda e rregullimit paraprakë". Nëse të dhënat e kërkuara për të
përcaktuar vlerat e vendosjes së valvulës balancuese janë të padisponueshme, duhet të kryhen
veprimet përkatëse të balancimit duke përdorur një procedurë specifike të quajtur "metodë e
kompensuar".
Për të përgatitur sistemin për balancim të saktë: ndani qarkun e shpërndarjes, sa më shumë që të
jetë e mundur, në të ngjashëm dhe zonat ku duhet operuar te ngjashme për sa i përket presionit të
ndryshueshëm dhe në të cilin mund të ketë një sistem automatik kontrolli. Secila prej këtyre
fushave duhet të përcaktohet bazuar në këndvështrimin hidraulik, pompës, kontrollin e valvolave,
linjat kryesore të shpërndarjes, degët dytësore dhe së fundmi njësitë terminale përcaktojnë
instalimin e valvolave balancuese në kolonat kryesore, linjat e degëve, dhe njësitë kryesore
terminale. Gjatë përmasave të valvolave automatike të kontrollit që duhet të kontrollojnë këto njësi
terminale, rekomandohet të siguroni një presion diferencial në kokën hidraulike të vetë valvolave,
për të dhënë një vlerë autoriteti më e madhe se 0.5. Për valvolat e kontrollit te njësitë terminale,
madhësia bazohet në llojin e ndryshëm të shpërndarjes: për instalim në sistemet e radiatorit,
valvolat termostatike duhet të zgjidhen bazuar në një presion diferencial prej rreth 8 në 10 kPa në
mënyrë që të merren vlera mjaft të vogla “Kv” që sigurojnë funksionimin korrekt me çdo presion
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të caktuar për valvolat dykahore, madhësia duhet të sigurojë një rënie të presionit, me një valvulë
plotësisht e hapur dhe një shpejtësi nominale e rrjedhës që korrespondon me:
- të paktën 50% të presionit diferencial në valvulën e mbyllur
- të paktën 25% të kokës hidraulike të pompës, kur është e mundur
madhësia e valvulës trekahore duhet të garantojë një presion të valvulës rënie të barabartë me
rënien totale të presionit të të gjithë pjesës së elementeve të qarkut të kontrolluar. Veçanërisht,
duhet të merret parasysh një faktor bashkëkohor në mënyrë që të minimizohen diametrat e tubave.
Ky koeficient duhet të jetë tubi i identifikuar dhe normat e rrjedhës duhet të korrigjohen sipas
faktorit të zgjedhur.
Shënim: një rënie e tepruar e presionit në tubacion ndikon në zbutjen e funksionimit i sistemit të
kontrollit të njësisë terminale, veçanërisht nëse merrni parasysh një shpërndarje të ndryshueshme
të shpejtësisë së rrjedhës së funksionimit të sistemit të kontrollit te njësitë terminale, veçanërisht
nëse merrni parasysh një shpërndarje të ndryshueshme të shpejtësisë së rrjedhës. Zgjidhni pompën
me shpejtësi totale nominale të rrjedhës dhe hidraulike te mjaftueshme për të furnizuar qarkun më
të pafavorshëm. Ndonjë dimensionim i tepërt është i padobishëm pasi sistemi do të jetë i
ekuilibruar gjatë fazës së projektimit, parashikoni balancimin e sistemit shkallën e rrjedhës dhe
përpilimi i një raporti teknik për procedura e balancimit. Ky raport i provës përfshin shpejtësinë e
rrjedhës vlerat e marra dhe cilësimet e të gjitha pajisjeve balancuese.
Madhësia e valvolave të balancimit
Një valvulë balancuese, siç janë të gjitha rezistencat pasive të një qarku, krijon një rënie presioni.
Kjo karakteristikë themelore, e përdorur në një mënyrë të duhur, mundëson për të korrigjuar vlerat
diferenciale të presionit dhe kështu të merret shpejtësia e rrjedhës brenda qarqeve. Rezistencat
pasive gjenerojnë një rënie presioni që modifikon shpejtësinë e rrjedhës sipas ekuacionit të
mëposhtëm:

dP = (

10V̇ 2
)
Kv

dP=rënia e rezistencës se presionit në kPa

V̇=rrjedhja në m3 /h
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(1)

Koeficienti Kv në një valvulë varet shumë nga seksioni i dobishme për kalimin e rrjedhës midis
sipërfaqes së brendshme të valvulës. Ky seksion siguron sipërfaqen përmes së cilës mund të rrjedhë
uji. Vlera maksimale e Kv, e quajtur Kvs, paraqet shpejtësinë e rrjedhjes në m3 / orë përmes
valvulës kur presioni diferencial është 1 bar ndërmjet pjesët në rrjedhën e sipërme dhe të poshtme
të valvulës. Balancimi valvola zakonisht zgjidhet për të pasur një vlerë cilësimi të dëshiruar afër
75% e hapjes së valvulës. Kjo lejon të merrni saktësinë maksimale duke mbajtur investimet kostot
nën kontroll. Normalisht, diametri i valvulës mund të jetë më i vogël sesa diametri i tubit. Në
instalimet ekzistuese, shpesh është e vështirë për të llogaritur vlerën e kërkuar. Në mënyrë që të
shmanget mbivlerësimi, rekomandohet të kontrollohet se në pozitë plotësisht të hapur dhe me
normën nominale të rrjedhës, rënia e presionit është të paktën 3 kPa
Metoda e rregullimit paraprakë
Metoda e rregullimit paraprakë është një metodë llogaritëse për të përcaktuar vendosjen e valvulës
balancuese paraprakisht kur madhësia e linjave të shpërndarjes është e bazuar në normën nominale
të rrjedhës dhe rënien e presionit të secilit qark. Pompa është zgjedhur për të përmbushur nevojat
e pajisjes më të pafavorshme. Objektivi themelor i kësaj metode është të përcaktojë vlerën e rënies
shtesë të presionit (që korrespondon me valvulën e balancimit pra vlera e përcaktimit), e cila
eliminon ngarkuesin dhe fiton saktë shkallën e fluksit në të gjitha njësitë. Me fjalë të tjera, qëllimi
është që të standardizohet dP e qarqeve që i referohen të njëjtës nyje.
Veprimet e parashikuara për zbatimin e kësaj metode janë si më poshtë: llogaritni rënien e presionit
duke marrë parasysh tërë gjatësinë e qarkut që uji duhet të ndjekë nga qarkulluesi në qarkullues.
vlera e marrë do të jetë shuma e dP e të gjithë elementëve të instaluar në seri në qark konsiderohet:
-

qark

-

valvola e kontrollit

-

bie presioni i lokalizuar

-

shpërndarja dhe kthimi i ujit ne tuba në dhomën e akumuluesit (duke marrë parasysh
shpejtësia totale e rrjedhës);

Përsëritet ky veprim për të gjitha qarqet paralelisht duke krahasuar vlerat e marra dhe identifikimin
e atyre më të pafavorshme. Kjo është kur identifikohet rënia e presionit të referuar dhe për këtë
arsye po kështu edhe lartësia hidraulike e pompës. Tani është e nevojshme të llogaritet ndryshimi
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në referimin e dP (lidhur me ato më të pa favorizuarat në qark) dhe totali i të gjitha qarqeve të
tjera. Vlerat kështu të marra përfaqësojnë çekuilibër që duhen kompensuar nga dP-ja e prezantuar
me valvolat balancuese. Një rezultat i ngjashëm mund të merret duke llogaritur presionin
diferencial të disponueshëm në secilën nyje të linjës kryesore dhe duke përmirësuar valvolat
balancuese bazuar në ndryshimin midis dP në nyjën dhe një kërkohet për degën. Për ta sqaruar më
mirë këtë koncept, një shembull jepet duke aplikuar dy sistemet. Qarku i treguar në figurën e
mëposhtme përbëhet nga tre mbështjellje të furnizuar në qarqe paralele dhe që kanë karakteristikat
e mëposhtme:
-

Pajisja 1: V̇= 5 m3 /h ; dP = 20 kPa

-

Pajisja 2: V̇= 7 m3 /h ; dP = 30 kPa

-

Pajisja 3: V̇= 7 m3 /h ; dP = 30 kPa

V̇ – Rrjedha e ujit
dP – Presioni diferencial ose ndryshimi i presioneve
Dhe tubat në rrjedhën e sipërme kanë karakteristikat e mëposhtme:
tubi a: V̇ = 7 + 7 + 5 = 19 m3 /h ; dP = 15 kPa

(2)

tubi b = e: V̇ = 7 + 7 = 14 m3 /h; dP = 8 kPa

(3)

tubi c = d: V̇ = 7 m3 /h; dP = 8 kPa
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(4)

Figura 3. Skema e lidhjes së pajisjeve në seri

Valvola e balancimit është instaluar në seri me më së shumti qarqe të pafavorshme. Në këtë situatë,
numri 3 ka një problem në funksionim dhe është zgjedhur të ketë rënien më të ulët të mundshme
të presionit (megjithatë, jo më pak se 3 kPa) dhe për të siguruar leximin e saktë bëhet matja me
matësin e presionit diferencial. Bazuar në parametrat e vendosjes dhënë në fletën teknike të
prodhuesit, diametrat dhe pozitën e vendosjes përcaktohen vlerat si më poshtë:
ST3 = 2” duke e vendosur në pozitë 90 me dP = 6 kPa
Tani, ne mund të përcaktojmë karakteristikat e funksionimit të pompës:
Prurja V̇ = V̇paisja1 + V̇paisja2 + V̇paisja3 = 5 + 7 + 7 = 19 m3 /h
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(5)

Lartësia hidraulike: H= a + b + c + paisja3+ ST3 + d + e = 15+8+8+30+6+8+8 =83 kPa
Sipas sistemit të parë, dP-ja totale për secilën njësi mund të jetë llogaritur, duke marrë parasysh të
gjithë rrugën nga qarkulluesi në qarkullues:
Qarkullimi 3 total

dP=a+b+c+paisja3+ST3+d+e=15+8+8+30+6+8+8=83 kPa

Qarkullimi 2 total

dP=a+b+paisja2+e=15+8+30+8=61 kPa

Qarkullimi 1 total

dP=a+paisja1=15+20=35 kPa

(6)
(7)
(8)

Presionet diferenciale të mbështjellësve 1 dhe 2 duhet të kompensohen duke rregulluar valvolat
përkatëse të balancimit (ST1 dhe ST2). dP-ja e futur duhet të jetë e barabartë me ndryshimin midis
dP më të lartë te llogaritur (qark 3 dP total) dhe ajo e konsideruar dega (qark 1 dP total dhe qark 2
dP total) në mënyrë që të fitoni:
ST1: V̇ = 5 m3/h ; dP = dP tot paisja3 - dP tot paisja1 = 85-35 = 48 kPa (9)
Tani duke zgjedhur (ose "përzgjedhur") dimensionin e duhur të valvulës, ne kemi:
ST1 = 1 1/2” me rregullim 30

(10)

ST2: V̇ = 7 m3 /h; dP = dP tot pajisja 3 - dP tot pajisja 2 = 83-61 = 22 kPa (11)
Duke zgjedhur (ose "përzgjedhur") madhësinë e duhur të valvulës, ne kemi:
ST2 = 1 1/2” me rregullim 70

(12)

Duke aplikuar tani sistemin e dytë të llogaritjes, pasi të jetë pompë të zgjedhur, vazhdoni me
llogaritjen e presionit diferencial në nyjet:
dP CD = c paisja3 + ST3 + d = 8 + 30 + 6 + 8 = 52 kPa
dP AB = b + dP CD + c = 8 + 52 + 8 = 68 kPa

(13)
(14)

Llogaritja e vlerave të vendosjes së valvulës ST1 dhe ST2 jepet nga zbritja e vlerave dP e nyjeve
të lidhura me degën e rënies së presionit të qarkut që konsiderohet.
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ST1: V̇ = 5 m3 /h, dP = dP AB - dP pajisja 1 = 68-20 = 48 kPa

(15)

Duke zgjedhur (ose "përzgjedhur") madhësinë e duhur të valvulës, ne kemi:
ST1 = 1 1/2” me rregullim 30
ST2: V̇ = 7 m3 /h; dP = dP CD - dP PAISJA 2 = 52-30 = 22 kPa

(16)
(17)

Duke zgjedhur (ose "përzgjedhur") madhësinë e duhur të valvulës, ne kemi:
ST2 = 1 1/2” me rregullim 70

(18)

Në prani të një qarku të ndryshueshëm të shpejtësisë së rrjedhës, me valvule automatike dykahore,
është e dobishme të rillogaritni ato me më shumë rënie të presioni, duke përmbajtur kështu pjesën
më të madhe të ngarkesës të disponueshme. Pjesa e mbetur do të eliminohet nga valvola e
balancimit. Ky koncept bëhet më i qartë me një shembull: duke llogaritur një valvulë dykahore me
dP = 20 kPa, autoriteti ß = 0,5 dhe totali dP = 40 kPa. Në llogaritjen e kontrollit kemi një ngarkesës
prej 40 kPa në nyjet që korrespondojnë me degën e konsideruar. Në kushte të tilla, kur kompensoni
për çekuilibër me një valvulë balancimi duke futur një 40 kPa dP, ne mund të ekuilibrojmë degën,
por duke e bërë këtë do të penalizonte shumë mundësinë për të rregulluar valvulën. Në fakt
autoriteti ß do të bëhej:

ß=

dP
dP tot

=

20
20+20+40

=

1
4

= 0.25

(19)

Nëse, përkundër kësaj, ne do të kishim miratuar një valvulë kontrolli që ka një dP = 40 kPa dhe
mund të siguronim 20 kPa të mbetura në valvulën e balancimit kanë marrë një autoritet të tillë
optimal:

ß=

dP
dP tot

=

40
20+20+40

=

1
2

= 0.50

(20)

Nëse të gjitha njësitë terminale të një kolone kryesore kanë një tepricë të presionit diferencial mbi
një vlerë specifike, për shembull 20 kPa, mund të zvogëlohet presioni diferencial nga 20 kPa
përmes valvulës balancuese të instaluar në të njëjtën kolonë kryesore dhe kompensuar për pjesën
e mbetur me valvolat e instaluara në degët dhe njësitë terminale. Për të llogaritur vlerën Kv të
kërkuar për balancimin, së pari duhet të kemi llogaritni rënien e presionit që të jetë i ekuilibruar:
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dP ST = dP H – dPr

(21)

ku:
dP ST = rënia e presionit të valvulës balancuese
dP H = Presioni i disponueshëm në nyjet
dPr = rënia e presionit të qarkut
Vlera ‘’Kv’’ do të jepet nga ekuacioni i mëposhtëm:

Kv = 10

V̇

√dPST

(22)

Për shembull, me dPH = 10 kPa dPr = 60 kPa, V̇ = 5 m3 /h, ne do të kanë një valvulë balancuese
dP 40 kPa dhe një Kv 7,9. Tani është vetëm e nevojshme për të përcaktuar pozicionin e vendosjes
së valvulës i cili mund të merret nga dokumentacioni teknik. Siç tregohet, pozicioni i vendosjes që
korrespondon me një Kv të llogaritur më parë prej 7.9 mund të merret me një valvulë te dimensionit
1" të vendosur në 100 ose me një valvulë te dimensionit 1 1/4" s të vendosur në 85, ose së fundmi
me një valvulë 1 1/2 "set të vendosur në 30. Kjo vlerë cilësimi, së bashku me vlerën e shpejtësisë
së rrjedhës, tregohet në projekt pas përfundimit të instalimit, për të verifikuar saktësisht shpejtësinë
e rrjedhës. Nëse njësia terminale është një radiator me një valvulë termostatike me Kv të
rregullueshëm, zakonisht llogaritet bazuar në një rënie të presionit prej 8 kPa e cila, për një
ndryshim të temperaturës midis dërgimit dhe kthimit prej 20 ° C, korrespondon me një Kv:

q
Kv = 0.01

√8

ku V̇ =

0.86 ·P

(23)

dt

Nga kjo rrjedhë se:
Kv

=

0.01·0.86·P
20·√8

=

dt = ndryshimi midis temperaturës së dërgimit dhe kthimit
V̇ = shpejtësia e rrjedhës e shprehur në litër / orë
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P
6578

(24)

Llogaritja e saktë e presionit diferencial në secilën njësi terminale është sigurisht e komplikuar,
por megjithatë është absolutisht e nevojshme për të ekuilibruar sistemin. "Metoda e paravendosjes"
është një metodë llogaritëse që korrigjon cilindo çekuilibër gjatë dizajnit dhe natyrisht është ideal
për sisteme të reja. Sidoqoftë, duhet të kemi parasysh se mund të jenë disa modifikime që kërkohet
gjatë instalimit, madje edhe në minutën e fundit, e cila mund të ndryshojë kushtet. Prandaj është e
nevojshme të kontrolloni të gjitha valvolat, pasi të instalohen dhe vendosur, për të hartuar një
raport të detajuar. [10] [11]
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3. NJOHURI TË PËRGJITHSHME MBI VALVOLAT
3.1 Llojet e Valvolave
Kemi lloje të ndryshme të valvolave të cilat shfrytëzohen për instalimin e sistemit të ngrohjes për
të funksionuar. Disa nga valvolat që shfrytëzohen për sistemin e ngrohjes të domosdoshme janë:
Valvola për çajrosje, Valvola siguruese, Valvola sferike, Valvolva e balancimit etj.
3.1.1 Valvola për çajrosje
Valvolat për çajrosje janë pjesë e domosdoshme e sistemit të ngrohjes për shkak të grumbullimit
të ajrit dhe bllokimit të qarkullimit të fluidit. Valvolat çajrosëse janë dy lloje ato manuale dhe
automatike siç shihen në fotot e mëposhtme. Instalimi i tyre bëhet në pikat më të larta, si dhe në
ulje-ngritjet e tubacioneve me ç’rast qëndron ajri.

Foto 2. Valvola e çajrosjes manuale
Foto 3. Valvola e çajrosjes automatike

3.1.2 Valvola siguruese
Valvolat siguruese janë valvola të cilat instalohen në sistemin e ngrohjes për shkak të rritjes së
temperaturës me ç’rast rritet presioni. Me rritjen e presionit nëse nuk do të kishte valvule siguruese
mund të arrijë deri të pëlcitja ose çarja e tubacionit. Valvola e sigurisë punon varësisht prej
presionit. Nëse kemi valvule deri në 3 bar, atëherë ajo nuk do e lëshojë ujin deri sa të arrijë presioni
prej 3 barëve në sistem.
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Foto 4. Valvola e sigurisë

3.1.3 Valvolat Sferike
Valvolat sferike janë valvola të cilat përdoren për mbylljen e rrjedhjes së ujit (fluidit) në sistem.
Ka lloje të ndryshme të valvolave mbyllëse (sferike) të cilat ndryshojnë varësisht prej përdorimit
të tyre.

Foto 5. Valvola Sferike

3.2 Valvolat Balancuese
Sisteme të mëdha të ngrohjes me shumë qarqe shumë shpesh përballen me problemin e ngrohjes
së pabarabartë të dhomave (hapësirave) të ndryshme. Uji rrjedh në mënyrë të pakontrolluar,
prandaj më afër burimit të nxehtësisë kemi trupa ngrohës më të nxehtë, kurse sa më larg burimit
të nxehtësisë uji në trupa ngrohës shkon me temperaturë më të vogël, për shkak të konsumimit të
nxehtësisë përgjatë rrugës së kaluar deri të trupi ngrohës. Një valvule balancimi (manuale ose
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automatike) për sistemin e ngrohjes përdoret për të rregulluar rrjedhën e ujit në degë të ndryshme
si të barabartë.
Valvolat kontrollojnë rrjedhën e ujit nëpër shumë sisteme dhe e bëjnë këtë në shumë mënyra unike.
Aftësia për të përdorur aktivizimin mekanik ose elektromekanik për të rregulluar rrjedhën e ujit ka
lejuar përparime të tilla si hidraulika moderne, ngrohja / ftohja, gjenerimi i energjisë dhe shumë
më tepër. Valvolat e balancimit janë rregullatorë të veçantë që krijojnë ekuilibër hidraulik - me
fjalë të tjera, ato sigurojnë shpejtësinë e duhur të rrjedhjes për ta mbajtur sistemin brenda
parametrave të punës. Ata krijojnë qëndrueshmëri të sistemit duke kufizuar presionin e daljes,
veçanërisht nga një zonë e presionit jokonsistent në një tjetër, duke "ekuilibruar" kështu rrjedhën
përmes valvolës. Shpejtësia e saktë e rrjedhës do të parandalojë çështjet e lidhura me presionin
dhe temperaturën, si dhe siguron efikasitetin maksimal. Kjo do të thotë se çdo aplikim, çoftë ai një
këmbyes nxehtësie, impianti i gjenerimit të energjisë dhe përdorime të tjera nuk është i mundur pa
valvolat e balancimit.
Si funksionojnë valvolat e balancimit?
Ekzistojnë shumë metoda të rregullimit të rrjedhës të një sistemi, prandaj është e vështirë të
shpjegohet se si funksionon çdo valvule balancuese, megjithatë, për të përgjithësuar, të gjitha
valvolat balancuese përdorin një formë rregullimi për të krijuar një dalje konstante nga një hyrje
të ujit të ndryshueshëm. Një projektues mund të jetë i sigurt se edhe nëse turbulencat ose humbjet
në presion shkaktojnë ndryshimin e gjerë të shpejtësisë së rrjedhës në një sistem, shpejtësia e
rrjedhës do të jetë konstante dhe e parashikueshme me vendosjen e një valvule balancuese. [8] [7]
Valvola Statike e balancimit
Valvola statike të balancimit, të njohura edhe si valvola manuale, janë një nga mënyrat më të lehta
për të rregulluar rrjedhën në një linjë të ngrohjes. Valvola kufizon mekanikisht sasinë e rrjedhës,
duke i lejuar projektuesit të kufizojë rrjedhën e fluidit. Ekzistojnë dy pika aksesi që lejojnë
projektuesit të matin presionin para dhe pas valvolës dhe të shërbejnë si pika kontrolli për testimin
manual të rrjedhës. [3]
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Foto 6. Figura e valvolës balancuese manuale (statike)

Valvola dinamike e balancimit

Foto 7. Valvola dinamike e balancimit

Valvolat e balancimit dinamik vijnë në forma të ndryshme, pasi ka shumë mënyra për të rregulluar
në mënyrë aktive rrjedhën e fluidit. Ato vijnë si valvola të kontrollit vetë-funksional të rrjedhës,
valvola rrjedhëse konstante, valvola automatike, etj. Valvola e ekuilibrit dinamik arrin ekuilibrin
e presionit duke ndryshuar koeficientin e tërheqjes së rrjedhës ose duke përdorur presion
diferencial për të ndryshuar hapjen e valvolës. Këto valvola shpesh vijnë me tregues për presionin
e vazhdueshëm nëpër valvule, kështu që çdo luhatje mund të kompensohet përmes ndryshimit të
shpejtësisë së valvolës ose parametrave të punës. Ata zakonisht kanë një diapazon pune të
presioneve dhe shpejtësive të rrjedhës dhe duhet të mbahen brenda rrezes së caktimit të ekuilibrit
të rrjedhës nga projektuesi. Valvola e balancimit dinamik funksionon më mirë kur një sistem po
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përjeton ndryshime të mëdha të temperaturës / presionit, ose nëse shumë burime të pabarabarta
duhet të bashkohen në një burim më të madh.
Përzgjedhja e valvolës balancuese
Përzgjedhja e valvolës balancuese e pavarur nga presioni bëhet duke përdorur këtë llogaritje:
Kv = shpejtësia e rrjedhjes [m³/h] / ∆P [bar]
Bazohet në një presion të vazhdueshëm dhe një “Kv” konstante, duke dhënë kështu një rrjedhë
konstante. Sidoqoftë, nëse zonat e sistemit të rrjedhjes së ndryshueshme të fluidit mbyllen, presioni
diferencial rritet duke rritur kështu rrjedhjen e shpërndarjes dhe duke shkarkuar kështu mbikërkesë
në qarqet e hapura. Mbingarkesa në një qark është e kushtueshme dhe fatkeqësisht valvolat e
thjeshta të kontrollit e bëjnë të pashmangshme mbingarkesën. Ndërsa kemi madhësinë e një
valvule kontrolli, “Kv” e llogaritur që nuk përshtatet me “Kv” të valvolës më të afërme të
përshtatur. P. Sh. një llogaritje e valvolës pres 4.5 [m³/h] na dërgon në zgjedhjen e një valvule me
një Kv= 6.3 [m³/h]. Kjo do të thotë që valvola është e aftë të japë 40 % më shumë rrjedhje sesa
kërkohet. Ndërsa presioni rritet në sistemin tonë të rrjedhës së ndryshueshme, valvola do të japë
një rrjedhje shtesë të presionit. Kjo rrjedhje e tepërt do të bëje që temperatura të tejkaloj në piken
e caktuar. Pasi sensori i dhomës të ketë zbuluar këtë tejmbushje, ai do të mbylle aktuatorin (elektro
motor që komandohet nga një sensor i jashtëm i temperaturës), duke shkaktuar një rënie të rrjedhjes
së fluidit në atë zonë.
Valvola elektronike për kontroll të pavarura nga presioni

Foto 8. Valvola Balancuese me matës të rrjedhës se fluidit
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Valvolat e kontrollit automatik të pavarur nga presioni përdorin një njehsorë rrjedhjeje ose një
matës të rënies së presionit nëpër një grykë për të siguruar të dhëna të rrjedhës në një aktuator që
punon për të siguruar rrjedhën e duhur të rrjedhës së fluidit. Këto valvola ofrojnë kërkesa shumë
më të ulëta të presionit pasi një rregullatorë presioni kërkon një presion brenda një diapazoni për
të arritur funksionimin. Ato rrisin fleksibilitetin pasi që diapazoni i rrjedhës së rregullueshme
shpesh është dukshëm më i madh se te valvolat mekanike, ato gjithashtu ofrojnë tolerancë të
përmirësuar të papastërtive falë një rruge të thjeshtuar të ujit dhe disa aftësive për të raportuar
shpejtësinë e rrjedhës në sistemin e menaxhimit të ndërtesës. [3]
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4. SISTEMET E NGROHJES NË OBJEKTE
4.1. Përcaktimi i humbjeve të nxehtësisë
Për përcaktimin e humbjeve të nxehtësisë llogaritet nxehtësia e normuar e nevojshme për hapësira
Q n e cila paraqet shumën e nxehtësisë së nevojshme për transmetim Q T dhe nxehtësisë së
nevojshme për ngrohjen e ajrit të jashtëm që infiltrohet në lokal gjer në temperaturën e brendshme
projektuese Q v , pra:
Qn = QT + Qv

(25)

Sasia e nxehtësisë e nevojshme për transmetim është Q T = (Z + 1) · Q o , ku:
Q n = Q T + Q v = (Z + 1) · Q o + Q v

(26)

ku janë:
Q o , W- Sasia e nxehtësisë që humbet nëpër sipërfaqe të veçanta në kushtet stacionare e cila
përcaktohet nga shprehja:
Qo = ∑ni−l Ki · Fi · (t bp − t jp )

(27)

K i = W/(m2 K)- koeficienti i transmetimit të nxehtësisë për sipërfaqen e veçantë "i":
Fi = m2 - sipërfaqja nëpër të cilën humbet nxehtësia (mure, dyer, dritare, dysheme, tavan, etj.)
t bp ºC – temperatura e brendshme e projektuar,
t jp ºC – temperatura e jashtme e projektuar,
Z

- shtesat përkatëse që u bëhen humbjeve.

Shtesa Z qe u bëhet humbjeve paraqet shumën e shtesës për ngrohjen e lokalit pas ndërprerjes së
ngrohjes ZD dhe shtesës për orientim të dhomës (ndërtesës) ZO:
Z = Z D + ZO
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(28)

Karakteristikë e një lokali është vlera mesatare e koeficientit të transmetimit të nxehtësisë D, W
m2 Kqë caktohet nga barazimi:

D=

Qo
F∙(tb −tj )

(29)

Q o = W- humbjet e nxehtësisë me transmision në lokal;
F, m2 - sipërfaqja e tërësishme e lokalit.
Nxehtësia që humbet për shkak të infiltrimit njehsohet me anë të shprehjes:
Qv = ∑(a ∙ l) ∙ R ∙ H ∙ (t jp − t bp ) ∙ Ze

(30)

a, m3 /mhPa2/3 - koeficienti i depërtueshmërisë së puthitjes;
l, m – gjatësia e puthitjes për derë ose dritare;
∑(a ∙ l) , m3 /mhPa2/3 - depërtueshmëria e ajrit nëpër dyer dhe dritare;
R-karakteristika e lokalit që merr vlera 0,7 deri në 0,9
H - karakteristika e ndërtesës (pozitës);
t bp ºC – temperatura e brendshme e projektuar,
t jp ºC – temperatura e jashtme e projektuar,
Ze –shtesë për dritare dhe dyer që ndodhen në dy muret e jashtme që formojnë një kënd të
ndërtesës. [9]
4.2. Koeficientet e transmetimit të nxehtësisë
4.2.1 Koeficienti i përcjellshmërisë termike
Si rezultat i goditjes ndërmjet veti të molekulave që ndodhen në lëkundje paraqitet bartja e
nxehtësisë që quhet përcjellshmëri termike. Aftësia e përcjellshmërisë termike e një materiali të
caktuar varet nga koeficienti i përcjellshmërisë termike λ që paraqet vlerën e fluksit Q̇ në W
nëpër sipërfaqe 1m2 të një shtrese me trashësi 1m në qoftë se ndërmjet dy anëve të shtresës
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ekziston një ndryshim temperature 1K, pra koeficienti i përcjellshmërisë termike shprehet në

W
m∙K

. Raporti ndërmjet trashësisë së shtresës ndërtimore δ dhe koeficientit të përcjellshmërisë termike
λ quhet rezistencë e përcjellshmërisë termike dhe shënohet me Rλ, pra:
δ

m2 ∙K

λ

W

R = në

(31)

Me anë të R λ mund të caktohet vlera e fluksit termik nëpër një mur të përbërë prej disa shtresave
duke gjetur shumën e rezistencave të përcjellshmërisë termike të shtresave përkatëse:
R λ= R λ1 + R λ2 + R λ3 + R λ4 + ⋯
R=

δ
λ

; përkatësisht R λ =

δ1
λ1

+

δ2
λ2

+

δ3
λ3

+

(32)
δ4
λ4

+⋯

(33)

Ku: R λ1 , R λ2 , R λ3 , … - rezistenca e përcjellshmërisë termike e shtresave përkatëse në m2 K/W;
δ1 , δ2 , δ3 , … - trashësia e shtresave të murit në m;
λ1 , λ2 , λ3 ,...- koeficienti i përcjellshmërisë termike i shtresave përkatëse në W/m·K
4.2.2. Koeficienti dhe rezistenca e transmetimit të nxehtësisë me konveksion
Konveksioni paraqet procesin e kalimit të nxehtësisë ndërmjet një fluidi që ndodhet në lëvizje dhe
një sipërfaqeje të ngurtë. Koeficienti i kalimit të nxehtësisë me konveksion ose koeficienti i
konveksionit α paraqet vlerën e fluksit termik W nëpër një sipërfaqe prej 1m2, nëse ndërmjet
sipërfaqes dhe ajrit mbretëron një ndryshim temperature prej 1K. Rezistenca e kalimit të nxehtësisë
me konveksion Rα paraqet vlerën reciproke të koeficientit të kalimit të nxehtësisë me konveksion,
pra:
Ra =

1
a

në m2 K/W

(34)

Rezistenca e kalimit të nxehtësisë me konveksion për pjesën e brendshme të murit njehsohet me
formulën:
Rb =

1
ab

kurse për pjesën e jashtme të murit:
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në m2 K/W

(35)

Rj =

1
aj

në m2 K/W

(36)

ku:
tb - temperatura e ajrit të brendshëm në °C
tj - temperatura e ajrit të jashtëm në °C
ab , W/m2 K - koeficienti i këmbimit të nxehtësisë me konveksion nga ajri i
brendshëm i lokalit në anën e brendshme të murit;
aj , W/m2 K - koeficienti i këmbimit të nxehtësisë me konveksion nga ana e jashtme e murit të
jashtë. [9]
4.3. Koeficienti dhe rezistenca e transmetimit të nxehtësisë
Ky koeficient shfrytëzohet për përcaktimin e transmetimit të nxehtësisë për lloje të ndryshme të
mureve. Për mure të ndryshme vlerat e koeficienteve janë vërtetuar eksperimentalisht dhe janë
dhënë në tabela përkatëse.
Koeficienti i transmetimit të nxehtësisë për mur përkatës përcaktohet sipas shprehjes:
K=(

1
ab

+∑

δi
λi

+

1

1

λa

−1

+ )
a

(37)

j

që paraqet vlerën reciproke të rezistencës së transmetimit të nxehtësisë:
Rk = Rb + ∑ Rλ + Ra + Rj =

1
ab

+∑

δi
λi

+

1
λa

+

1
aj

(38)

ku janë:
ab , W/m2 K - koeficienti i këmbimit të nxehtësisë me konveksion nga ajri i brendshëm i
lokalit në anën e brendshme të murit;
δi , m – trashësia e murit, përkatësisht trashësia e një shtrese të murit për murin me shumë
shtresa;
λj , W/m ∙ K - koeficienti i përcjellshmërisë termike të murit, përkatësisht të një shtrese të murit
për murin me shumë shtresa.
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1
λa

, m ∙ K/W - rezistenca termike nëpër shtresë të ajrit për rastet kur një nga shtresat e

murit përbëhet nga ajri. Këtu kemi transmetim të nxehtësisë përpos me përcjellshmëri edhe me
konveksion dhe rrezatim.
aj , W/m2 K - koeficienti i këmbimit të nxehtësisë me konveksion nga ana e jashtme e murit të
jashtë. [9]
4.4. Njehsimi i koeficientit të normuar të transmetimit të nxehtësisë
Koeficienti i transmetimit të nxehtësisë me qëllim të mënjanimit të ndikimit negativ që kanë
sipërfaqet e ftohta të mureve të jashtme në kushtet e komforit parashihet të rritet për vlerën ∆k j ,
ku vlerat e saj merren nga tabela. Kemi edhe rastin e sipërfaqeve transparente ku duhet të merret
parasysh edhe krijimi i nxehtësisë për shkak të rrezatimit të diellit me anë të shtesës ∆k d edhe kjo
si vlere tabelare.
Njehsimi i koeficientit të normuar të nxehtësisë për muret e jashtme duke marrë parasysh ndikimin e
sipërfaqeve të ftohta dhe të rrezatimit të diellit bëhet sipas shprehjes:

k N = k + ∆k j në W/m2 K

(39)

k N = k + ∆k j + ∆k d në W/m2 K

(40)

kurse për sipërfaqet transparente, kemi:

4.5. Centrali termik
Centrali i ngrohjes quhen centrale termike ato lokale teknike në të cilat janë të instaluara të gjitha
aparaturat e destinuara për prodhimin, qarkullimin dhe rregullimin e fluidit termik të nevojshëm
ky për impiantet e centralizuara të ngrohjes dhe klimatizimit. Centralet termike mund të jenë të
vendosura në katet e nëndheshme të ndërtesave, në katin përdhese ose në një lokal me vete. Këto
mjedise duhet të plotësojnë kushtet e mbrojtjes nga zjarri si dhe të sigurisë. Kur nxehtësia e
nevojshme për ngrohjen e disa apartamenteve ose e godinave, prodhohet në një vend të caktuar
(salla e gjeneratorëve të nxehtësisë – ndryshe “salla e kaldajave”) dhe prej këtu shpërndahet me
anë të bartësit të nxehtësisë (pompave), thuhet se kemi të bëjmë me “ngrohje qendrore”. Sipas
llojit të bartësit të nxehtësisë, kemi ngrohjen me ujë të ngrohtë, me avull dhe me ajër. Sistemet më
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të njohura për ngrohjen e ndërtesave, janë sistemet me ujë të ngrohtë (me temperaturë të ujit të
dërgimit deri në 100ºC). Ngrohja qendrore ka një sërë të mirash: 1. Prodhimi i nxehtësisë në një
qendër të vetme, lejon që të ndërtohen furra me rendiment të lartë: nxjerrja e tymit dhe rregullimi
thjeshtohen, djegia e lëndës djegëse të cilësisë së mirë garanton një djegie pa tym dhe pa blozë; 2.
Aparatet ngrohëse janë të vegjël dhe mund të vendosen pa vështirësi edhe në shkallët, banjat, etj.
Përveç këtyre, në ngrohjen qendrore të gjitha lokalet mbahen pastër nga lënda djegëse dhe
mbeturinat e saj. Gjeneratorët e nxehtësisë (Kaldajat) gjeneratorët e nxehtësisë janë aparate që
shndërrojnë energjinë e brendshme të lëndës djegëse në energji termike nëpërmjet djegies direkte.
Parametrat kryesore të gjeneratorëve të nxehtësisë janë:

Figura 4. Parametrat kryesore të gjeneratorëve të nxehtësisë

QF –fuqia termike e vatrës,
QK -fuqia termike e përdorshme,
QA – fuqia termike e humbur në gazet e tymit të djegies,
QS – fuqia termike e humbur me transmetim
1. Fuqia termike e vatrës (QF): jepet nga produkti i fuqisë termike kalorifike të ulët të lëndës
djegëse me sasinë (prurjen) e saj (kW)
2. Fuqia termike konvencionale (QC): e cila është diferenca e fuqisë termike e vatrës me
fuqinë termike të humbur në gazet e tymit QA (kW);
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3. Fuqia termike e përdorshme (QK): që jepet nga sasia e nxehtësisë të transferuar në njësinë
e kohës tek fluidi mbartës i nxehtësisë. Ky është edhe parametri mbi të cilën mbështetet
zgjedhja e kaldajës nga projektuesi.
4. Rendimenti i djegies (ηt): është raporti i fuqisë termike konvencionale dhe asaj të vatrës;
Figura 3.1 Fuqitë termike të kaldajës; QF –fuqia termike e vatrës, QK -fuqia termike e
përdorshme, QA – fuqia termike e humbur në gazet e tymit të djegies, QS – fuqia termike
e humbur me transmetim

5. Rendimenti termik i përdorshëm (ηtu): është raporti ndërmjet fuqisë termike të përdorshme
dhe asaj të vatrës.
4.6. Kaldajat e ngrohjes qendrore
Kaldajat e ngrohjes qendrore klasifikohen si vijon:
-

sipas llojit dhe parametrave të bartësit të nxehtësisë (me ujë dhe me avull);

-

sipas llojit të lëndës djegëse që digjet në furrë (me qymyr, gazoil, gaz);

-

sipas materialit dhe formës konstruktive të kaldajës (gizë, çeliku, etj).

Ruajtja e ambientit si dhe shkaku i ndotjes së ajrit kanë bërë që të gjinden zgjidhje të reja për
ngrohje qendrore. Një ndër zgjidhjet e reja është pompa termike. Pompa termike e shfrytëzon një
sasi të vogël të rrymës elektrike dhe këmbimi i nxehtësisë përmes gazit ( freon ) e bën përmes
këmbyesve ngrohjen e ujit në sistem. Kemi lloje të ndryshme të pompave termike, pompa termike:
ujë-ujë, ajër-ujë, gjeotermale. Tani teknologjia e së ardhmes janë pompat termike të cilat kanë
filluar të zënë fill në instalime.
Një pompë termike është një pajisje që transferon energjinë e nxehtësisë nga një burim nxehtësie
në atë që quhet rezervuar termik. Pompat termike lëvizin energjinë termike në drejtim të kundërt
të transferimit spontan të nxehtësisë, duke thithur nxehtësi nga një hapësirë e ftohtë dhe duke e
lëshuar atë në një vend më të ngrohtë. Një pompë termike përdor energji të jashtme për të kryer
punën e transferimit të energjisë. Dizajni më i zakonshëm i një pompe termike përfshin katër
përbërës kryesorë - një kondensator, një valvule zgjerimi, një avullues dhe një kompresor. Mjedisi
i transferimit të nxehtësisë që qarkullon përmes këtyre përbërësve quhet ftohës. Ndërsa
kondicionerët dhe ngrirësit janë shembuj të njohur të pompave termike, termi "pompë termike"
është më i përgjithshëm dhe vlen për shumë pajisje ngrohjeje, ventilimi dhe kondicionimi të ajrit
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të përdorura për ngrohjen e hapësirës ose ftohjen e hapësirës. Pompat termike zakonisht mund të
përdoren ose në modulin e ngrohjes ose në modulin e ftohjes, siç kërkohet nga përdoruesi. Kur një
pompë termike përdoret për ngrohje, ajo përdor të njëjtin cikël bazë të tipit ftohës të përdorur nga
një kondicioner ose një frigorifer, por në drejtim të kundërt - duke lëshuar nxehtësi në hapësirën e
kërkuar. Në këtë përdorim, pompat termike zakonisht tërheqin nxehtësi nga ajri i jashtëm i ftohësit
ose nga toka. Pompat termike mund të përdoren gjithashtu në ngrohjen qendrore dhe janë një
element kryesor i sistemeve të ngrohjes qendrore. Pompat termike përdoren gjithnjë e më shumë
për të ngrohur ujin e nxehtë shtëpiak. Pompat termike janë dukshëm më efikase në energji sesa
ngrohësit e thjeshtë të rezistencës elektrike (kaldajat elektrike). Efikasiteti fillon të ulet ndërsa
diferenca e temperaturës midis burimit të nxehtësisë dhe hapësirës ngrohëse fillon të ngritët. Kjo
humbje e efikasitetit për shkak të një luhatjeje të temperaturës së ajrit të jashtëm është një faktor
nxitës për përdorimin e pompave të nxehtësisë me burim toke. Kostoja tipike e instalimit është
gjithashtu më e lartë se ajo e një kaldaje elektrike. Konsideratat e performancës. Kur diskutohet
për efikasitetin e pompës së nxehtësisë, zakonisht përdoren termat e mëposhtëm: koeficienti i
performancës (COP), koeficienti sezonal i performancës (SCOP) dhe faktori sezonal i
performancës (SPF). Sa më i lartë të jetë numri, aq më efikase është një pompë termike, aq më pak
energji konsumon dhe aq më kosto-efektive ka për funksione. Ka disa faktorë që do të ndikojnë në
efikasitetin e një pompë termike, të tilla si pajisjet ndihmëse, teknologjia, madhësia dhe sistemi i
kontrollit, por edhe kushtet e temperaturës dhe lagështisë: efikasiteti bie kur diferenca e
temperaturës rritet ose kur mund të ndodhë ngrirja. [2] [5]
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Foto 9. Pompa termike ajër – ujë

Foto 10. Pompa termike ujë-ujë

Pompat termike janë mjaftë praktike për shfrytëzim për arsye se ato mund të shfrytëzohen edhe
verës për ftohje si dhe për shfrytëzimin e ngrohjes së ujit sanitar. Varësisht prej kapaciteteve
dallojnë edhe pompat termike dhe lloji i tyre.
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Figura 5. Pamje vizuale e instalimit te pompës termike gjeotermale

Pompat gjeotermale mund të shfrytëzohen duke i përdorur gypat në formë horizontale ose vertikale
duke i vendosur në tokë. Kjo vjen si pasojë e asaj që toka ka temperature konstante dhe ndikon
gjithmonë temperaturën e ujit ta këmbejë përmes transmetimit të nxehtësisë së gypave të vendosur
në tokë. Përveç kaldajës në objektet mund të montohen pajisjet e nevojshme që bëjnë këmbimin e
nxehtësisë së ujit.
Në rastin tonë kemi nënstacionin termik që fluidi vjen nga stacioni qendrorë Termokos dhe përmes
pompave të mëdha pompojnë ujin deri të nënstacioni i objektit ku me ç’rast bëjnë këmbimin e
nxehtësisë nga temperatura më të mëdha në temperatura të nevojshme për ngrohje. Për këmbimin
e nxehtësisë përdoren këmbyes të nxehtësisë me fleta të alumini ose të llojeve tjera.
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Figura 6. Këmbyesi i nxehtësisë

Figura 7. Fletëzat e këmbyesit
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Foto 11. Nënstacioni termik

Hyrja e ujit në këmbyes nga stacioni qendrore deri tek nënstacioni quhet pjesa primare ose parësore
e ngrohjes, ndërsa nga pjesa e këmbyesit deri tek konsumatori quhet pjesa sekondare ose dytësore,
nga këmbyesi i nxehtësisë që këmben nxehtësinë atëherë uji kalon në ujë mbledhësin ( kolektorë)
dhe pastaj përmes pompave të pjesës sekondare bartet deri tek konsumatori për nevoja të ngrohjes.
4.7. Trupat ngrohës
4.7.1 Ngrohja me anë të radiatorëve
Radiatorët janë një mundësi për ngrohje ku aty bëhet këmbimi i nxehtësisë përmes qarkullimit
natyrorë të ajrit. Varësisht prej projektantit radiatorët mund të dimensionohen në bazë të
temperaturave punuese.
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Foto 12. Radiatori i Aluminit

Kemi lloje të ndryshme të radiatorëve që përmes qarkullimit natyrorë të ajrit e bëjnë ngrohjen e
hapësirave ku gjinden. Radiatorë të aluminit që projektuesi mund ti parashoh edhe me temperatura
më të ulëta.
4.7.2. Ngrohja në dysheme
Mënyrë tjetër për montimin e pjesës së brendshme të trupave ngrohës është edhe ngrohja me anë
të shtrirjes së gypit në dysheme. Janë standardet të cilat duhet aplikuar për arritjen e kapaciteteve
të caktuara në temperatura të caktuara. Ngrohja në dysheme duhet të punojë me temperatura më të
ulëta për shkak të arsyes shëndetësore (zgjerimi i venave të gjakut). Rregullimi i temperaturës
mund të bëhet përmes valvolave balancuese ose valvolave 3 kahore.
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Foto 13. Ngrohja në dysheme

4.7.3 Ngrohja përmes trupave ngrohës me ajër
Ngrohja përmes parapetit të murit i cili ka të integruar ventilatorët që bënë lëvizje të detyrueshme
të ajrit me ç’rast ajri kalon nëpërmjet këmbyesit të nxehtësisë dhe arrin një temperaturë më të lartë
dhe kështu del në hapësirë.
Po ashtu e mirë e pajisjeve fan-paisja ose parapetorë të murit është se ata kanë të integruar
ventilatorë që bëjnë qarkullim të detyruar të ajrit dhe mund të shfrytëzohen edhe për ftohje.

Foto 14. Parapeti i murit
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5. RASTE STUDIMI TË PËRDORIMIT TË VALVOLAVE BALANCUESE NË RRJETIN
DHE NËNSTACIONIN TERMIK
Ngrohja në objektin që kam analizuar është bërë nëpërmjet nënstacionit termik ku uji vjen nga
qendra e stacionit të Termokosit dhe aty bëhet këmbimi i nxehtësisë nga temperaturat më të larta
në temperature më të ulët. Nënstacioni termik ka 3 këmbyes ku është bërë ndarja e ngrohjes për
hapësirat e banimit dhe për hapësirat e lokaleve.

Foto 15. Skema e nënstacionit termik

Nënstacioni termik ka të përfshirë: Këmbyesit e nxehtësisë, Pompat Qarkulluese, Valvolat
Balancuese, Valvolat Rregulluese Automatike, Valvola Rregulluese Mekanike, Termometrat,
Manometrat, Senzorët, etj.
Temperaturat projektuese që janë të parapara për pjesën primare janë: Temperatura në hyrje t1 =
120ºC, Temperatura në Dalje t 2 = 80ºC projektimi është bërë me temperaturën e jashtme: tj = - 18
ºC.
Ndërsa në pjesën sekondare temperatura në hyrje t 3 = 90ºC, ndërsa temperatura në dalje t 4 = 65 ºC
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Matjet për analizë janë bërë:
-

Datë 16/10/2020

-

Ora: 12:00 – 15:00

-

Temperatura e jashtme: tj = 10 ºC

-

Instrumenti për matje të temperaturës: iTesto

-

Instrumenti për matje të rrjedhjes në valvolën balancuese dinamike: BELIMO ZTH

5.1. Instrumentet matëse
Instrumentet matëse të cilat janë përdorur për matjen e temperaturës janë:
1. Instrumenti automatik që përcillet përmes sondave të ujit deri në tabelën leximeve të
temperaturave

Foto 16. Senzori për matjen e temperaturës së ujit që lidhet me qendrën e automatikes për leximin e të
dhënave

2. Instrumenti matës iTesto që bënë matjen me anë të laserit të temperaturës.
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Foto 17. Instrumenti matës me laser për matjen e temperaturave

3. Instrumenti matës – Senzori për matjen e temperaturave të jashtme i cili lidhet me
automatiken dhe përcjell matjet për rregullimin ( balancimin e të dhënave )

Foto 18. Senzori për matjen e temperaturave të jashtme – Belimo

Instrumentet matëse të cilat janë përdorur për matjen e sasisë së rrjedhës së ujit:
4. Belimo ZTH ( Matja e prurjes së ujit )
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Foto 19. Instrumenti matës për rrjedhën e sasisë së ujit të valvolës me rregullim dinamik Belimo

Instrumenti matës për matjen e temperaturave të jashtme i cili vendoset jashtë në ambient dhe
përcjell sinjalet deri në automatiken e sistemit. Pasi që të merr sinjalin nga senzori i temperaturës
së jashtme automatika e dërgon sinjalin në valvolën balancues dhe e rregullon sasinë e rrjedhës së
ujit. Në fillim kemi bërë matjen e temperaturës në pjesën primare ku temperatura e ujit në atë pjesë
ka treguar një vlerë t1 = 75.7 ºC ndërsa në pjesë t 2 = 48.5 ºC. Leximi është bërë nga automatika
e instaluar në pjesën e brendshme ku sinjali është përcjell

Foto 20. Pamja e ekranit të automatikës. Leximi i temperaturave të senzorit

përmes sondave të vendosura në pjesët e caktuara të gypit. Ne kemi analizuar Temperaturat t1 dhe
t 2 të këmbyesit të parë për pjesën e banimit. Temperaturat që tregojnë janë të ujit që vjen nga rrjeti
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i Termokosit. Po ashtu i kemi bërë edhe matjet e temperaturës në gyp me anë të aparatit matës
iTesto. Temperaturën që shihet në foto me “T” të madhe e shënojmë me “t” të vogël.
5.2. Studimi i ngrohjes në pjesën primare ( parësore )

Foto 21. Matja e temperaturës me anë të instrumentit matës iTesto.

Pas matjeve të bëra të temperaturës pastaj kemi bërë matjet e sasisë së rrjedhës së ujit në valvulin
balancues.

Foto 22. Matja e rrjedhës së ujit me anë të matësit Belimo ZTH – Të valvolës balancuese

Nga foto vërejmë që prurja në valvulin balancuese tregon një sasi prej V̇=230.9 Litër / minutë.
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5.3. Studimi i ngrohjes në pjesën sekondare ( dytësore )
Pas matjeve të bëra në pjesën primare, kemi bërë matjet e temperaturës në pjesën sekondare të
nënstacionit.

Foto 23. Matja e temperaturës në tubin e dërgimit ( Foto e parë ) dhe në tubin kthim ( Foto e dytë)

Pas matjeve të bëra përmes aparatit matës të temperaturës kemi marrë temperaturat

t 3 =48.7 ºC në tubin e dërgimit dhe t 4 =37.9 ºC në tubin e kthimit.
Pas matjeve të temperaturës në nënstacion në pjesën sekondare kemi bërë matjen edhe të
temperaturës në kolektorët e banesave për të parë se çfarë temperature po vjen. Matjet i kemi bërë
në katin e parë të katërt dhe të fundit për të gjetur si mesatare temperaturat që shkojnë në secilin
kat.
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Foto 24. Matja e temperaturës në pjesën e kthimit të sistemit ( Foto e parë) dhe në pjesën e dërgimit (
Foto e dytë)

Valvola balancuese statike ka qenë e hapur në pozicionin 4 siç shihet në figurën e mëposhtme.
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Foto 25. Gjendja e valvolës balancues statik

Pas matjes së temperaturës në valvolan balancues në kthim kemi bërë matjen e temperaturës së
ujit në radiator në banesë.

Foto 26. Matja e temperaturës në radiatorin e banesës në katin e 1
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Me matjen e temperaturës në radiator në katin e parë kemi parë që instrumenti na tregon që
temperatura është tradiator = 39.6 °C. Kur valvola e radiatorit ka qenë plotësisht e hapur. E njëjta
temperaturë ka qenë në katin e katërt dhe në katin e 8 të banimit.

Foto 27. Temperatura në radiatorin e banesës në katin e katërt ( Foto e parë ) dhe temperatura në
radiatorin e banesës në katin e tetë ( Foto e dytë).

Nga matjet e bëra kemi parë që dallimi i temperaturave në këto kate është pothuajse i njejtë.
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Foto 28. Pamja e kasetës në njërin prej kateve

Matjet e temperaturave në radiatorë janë bërë pasi që kemi kontrolluar ventilat balancues që kanë
qenë të rregulluar për sasi të njejtë të ujit në secilin katë. Po ashtu kontrolli i kolektorëve dhe
gjendjes së valvolave balancuese është bërë për secilin kat.
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6. ANALIZA E REZULTATEVE TË FITUARA PËR KURSIMIN E ENERGJISË
Pas analizës së bërë në matjet e të dy pjesëve primare dhe sekondare kemi arritur këto vlera, mirëpo
analizën që do e bëjmë do jetë duke i bërë ventilat balancues të jenë jashtë funksionit të tyre dhe
do shikojmë se çfarë përfundimi do të nxjerrim. Pastaj do të bëjmë matjet e nevojshme që të
shikojmë ndryshimin në mes të sistemit të balancuar dhe të pa balancuar.

Foto 29. Matja e valvolës balancues dinamik në pjesën primare përmes instrumentit matës

Pas hapjes totale në mënyrë manuale të valvolës balancuese në pjesën primare vërejmë që prurja
në pjesën primare do të jetë më e madhe e qarkullimit të ujit për 56 L/min më shumë sesa që ishte
atëherë kur ishte e balancuar valvola.
Pas hapjes totale të valvolës balancuese kemi bërë matjet në gypat e dërgimit dhe të kthimit në
pjesën primare.
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Foto 30. Matja e temperaturës në tubin e kthimit ( Foto e parë ), matja e temperaturës në grupin e
dërgimit ( Foto e dytë )

Pas matjeve të bëra kemi parë që dallimi në mes të pjesës primare dërgimit dhe kthimit dallimi në
temperaturë është prej 2°C.
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Ndërsa matjet në pjesën sekondare të gypit të dërgimit dhe të kthimit tregojnë:

Foto 31. Matja e temperaturës në pjesën sekondare gypi i dërgimit (Foto e parë ) dhe gypi i kthimit (
Foto e dytë)

Pas matjeve kemi parë që dallimi në mes të matjeve pas hapjes totale të valvolës balancuese është
për 1°C në pjesën e dërgimit.
Pas hapjes së valvolës balancuese dinamike në pjesën primarë kemi vazhduar në hapjen e
tërësishme të valvolave balancuese në secilin kate dhe kemi bërë matjet në 3 katet katin e parë, të
katërtin dhe në katin e tetë të banimit.
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Foto 32. Matja e temperaturës në radiatorin e banesës në katin e 8-të.

Foto 33. Matja e temperaturës radiatorin e banesës në katin e 1-rë
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Foto 34. Matja e temperaturës në radiatorin e banesës në katin e 4-të

Nga kjo kemi parë që në katet e mëposhtme temperatura e ujit që futet në radiatorë është më e
madhe në krahasim me katet e larta për shkak se sasia më e madhe e ujit dhe e gjithë energjia po
shkon në pjesën më afër nënstacionit. Që do të thotë se uji nuk ka vetë kontrolle që të shkojë në
pjesët ku i nevojitet.
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Ne sistemin e Termokos ngjashëm si në një objekt, procedurë e njejtë vlen edhe për objektet e
ndryshme që janë shpenzues të energjisë. Dallimi në mes të rrjetës e cila nuk është e balancuar dhe
në mes të rrjetës ku në nënstacione janë të vendosur ventilat balancues është njësoj sikurse në një
objekt që marrim balancimin e çdo kati.

Foto 35. Pamja e Stacionit të Termokos

Foto 36. Skema e një rrjeti të tubacioneve të Termokos-it

Në çoftë se objektet në nënstacione nuk kanë valvola balancuese atëherë në objektet që gjenden
më afër Termokos-it do të ketë temperatura më të larta ndërsa në objektet më të largëta
temperaturat do të zvogëlohen për shkak se energjinë do e marrin objektet paraprake, ose nuk do
të ketë sasi të nevojshme të fluidit për nevojat e konsumatorëve.
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Mënyra më e mirë e rregullimit të sistemit të ngrohjes qendrore është automatizimi i nënstacioneve
duke bërë lidhjen në komunikim me temperaturat e jashtme. Ku me rënien e temperaturave atëherë
edhe valvolat balancuese do të hapen për aq sa do ketë nevojë objekti për energji.
Me analizimin e temperaturave në kate dhe rrjedhjen e sasisë së ujit me balancim dhe pa balancim
vërejmë se kemi të bëjmë me një kursim të energjisë për një objekt. Me rritjen e temperaturave të
jashtme atëherë në hapësirat e brendshme valvolat balancuese e rregullojnë që të mos kalojë sasi
e madhe e ujit, kështu shfrytëzojmë më pak energji ( aq sa nevojitet ) dhe kursejmë energjinë.
Analiza e balancimit të rrjetës përmes një programi simulator
Një mënyrë tjetër e analizës së rrjeteve të balancuara të ngrohjes është bërë përmes një programi
simulator për valvolat balancuese. Aty do të shohim se çfarë ndodhë në rrjetin e ngrohjes në çoftë
se të gjitha valvolat balancuese janë të hapura dhe pastaj do ti rregullojmë që të shohim se sa
përqind të ngrohjes do të jetë e kursyer.
Programi Simulator është huazuar nga një kompani e valvolave balancuese Belimo.

- 63 -

Hapi i parë është caktimi i gjuhës që na e ofron programi Anglisht, Frëngjisht, Spanjollisht,
Portugalisht.

Figura 8.Caktimi i gjuhës në programin simulatorë

Unë kam caktuar gjuhën Angleze për të pasur mundësin e qasjes më të lehtë.
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Pas caktimit të gjuhës hapi i dytë është caktimi i njësisë matëse për pajisjet që nevojiten.

Figura 9. Caktimi i njësisë matëse të rrjedhës së fluidit

Njësia matëse e rrjedhës së fluidit të cilën e kam caktuar unë është m3 /h. Duke e caktuar njësinë
matëse të rrjedhës pastaj kemi hapin e tretë i cili është caktimi i sasisë së rrjedhës në trupin ngrohës.
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Figura 10. Caktimi i sasisë së rrjedhës në trupin ngrohës

Arsyeja e përzgjedhjes së sasisë më të madhe të ujit është sepse mund të vërehet më mirë
ndryshimet në përqindjen e shpenzimeve për njësi. Pra e marrim 0.204 dhe kështu vazhdojmë në
hapin e mëtutjeshëm
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Pastaj hapi i katërt është caktimi i njësisë matëse për presionin.

Figura 11.Caktimi i njësisë matëse për ndryshimin e presioneve ∆P.

Unë kam caktuar njësinë matëse kPa – kilo Paskal, si njësi matëse për matjen e ndryshimit të
presioneve ∆P, si njësi standarde që e përdorim. Pas kësaj do të kalojmë në pjesën e rregullimit të
sistemit të rrjetit dhe do të shohim vlerat që do të shfaqen.
Me klikimin në pjesën “Balance System” që do të thotë rregullo (balanco) sistemin do të marrim
vlerat e caktuara.

- 67 -

Figura 12.Caktimi i njësisë matëse për ndryshimin e presioneve ∆P.

Kështu do të vërejmë vlerat e cekura dhe do të shohim edhe përqindjen e rrjedhës në secilën pajisje
ku është rregulluar sistemi.
Duke klikuar mbi shenjën “i” – information do të na tregojë se çfarë do të thotë vlera me përqindje.
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Figura 13. Informata mbi përqindjen e rrjedhës në pajisje.

Kështu do të vërejmë që pas balancimit çdo trup ka një përqindje që i përafrohet rreth 100 % të
sasisë së nevojshme për të.
Nëse dëshirojmë të hapim të gjithë valvolat balancuese atëherë do të shohim se çfarë do të ndodhë
në sistemin e ngrohjes. Me klikimin “Open Valves Fully” (Hapi komplet valvolat të gjitha) do të
kemi,
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Figura 14.“Open Valves Fully” – Hapja e komplet valvolave balancuese

Me hapjen e komplet valvolave balancuese do të vërejmë se përqindja e rrjedhës së fluidit në
sistem do të jetë e ndryshme. Do të kemi një rritje të sasisë së fluidit në katet e para më të madhe
deri në 257% në pajisjet që gjenden më afër ndërsa nëse vërejmë pajisjen e fundit atëherë shohim
se nuk ka sasi të mjaftueshme të fluidit që i duhet pajisjes për të ngrohur rreth 77%. Me hapjen e
valvolave balancuese do të kemi sasi më të madhe të ujit që duhet dërguar në sistem në mënyrë që
të përmbushim kërkesën për secilin konsumatorë, përveç kësaj kemi edhe shpenzime më të mëdha
të energjisë.
Përpos kësaj do të vërejmë që kemi një rritje të dukshme të sasisë së fluidit që duhet dërguar në
sistem, kështu kemi një rritje të fuqisë së pompës nga 106 % në 614% të shpenzimeve për pompën.
Tani do të analizojmë në çoftë se e kemi rrjetin të balancuar ( rregulluar ) çfarë do të ndodhë nëse
do e mbyllim vetëm një nga pajisjet.
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Figura 15. Mbyllja e valvolës balancuese për vetëm një njësi

Duke e mbyllur vetëm një njësi do të vërejmë që përqindja e rrjedhës në secilën pajisje do të ketë
rritje. Nga 99% do të tejkalojë sasinë e rrjedhës në 106 % në pajisjen e parë.
Po ashtu rregullimi në mënyrë statike është më i vështirë për shkak se ç ndryshim që bëhet në
sistem ndryshon rrjedha dhe përqindja. Për shkak të kësaj janë zbuluar edhe automatizimi i
valvolave balancuese që quhen valvola balancuese dinamike me aktuatorë. Me ndryshimin e
mbylljen e valvolave balancuese në sistem arrin deri të rritja e përqindjes në pajisjet tjera ndërsa
me valvolat balancuese dinamike me aktuatorë gjithmonë do të jetë e njejtë për shkak se aktuatori
do e rregullojë pavarësisht presionit do të lejon sasi të njejtë në secilën pajisje.
Kështu do ta vërejmë në pjesën me valvola balancuese dinamike me aktuatorë ndryshimin
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Figura 16. Pamja pas mbylljes së valvolave balancuese dinamike në disa pajisje

Do të kalojë sasi e njejtë e ujit në secilin trup. Sepse valvola balancuese dinamike e cila ka të
montuar aktuatorin (motorin) do ta rregullojë sasinë e rrjedhës. [12]
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7. PËRFUNDIM
Nga analizat që kam bërë përmes pajisjeve matëse si dhe bashkë me programin simulator për
valvolat balancuese arrijmë në përfundim që objektet afariste banesore, instalimi i ngrohjes
(ftohjes) duhet balancuar që nga pjesa primare e nënstacionit e deri në secilën pajisje për shkak të
kursimit të energjisë. Nga analizat e bëra në çoftë se nuk do të kemi balancim atëherë në trupat më
të largët nuk do të kemi sasi të mjaftueshme të energjisë (ngrohjes), ndërsa në pjesët më të afërta
të nënstacionit do të kemi një sasi më të madhe të rrjedhës së fluidit dhe energjia do të tejkalojë
sasinë e nevojshme që duhet për tu ngrohur në atë pjesë. Me anë të analizave atëherë do të vërejmë
që me kursimin e sasisë së rrjedhës së fluidit në sistem përmes valvolave balancuese do të kemi
diku rreth 18% - 20 % të kursimit të energjisë në një sistem. Me rritjen e konsumatorëve të
energjisë në një objekte atëherë do të kemi edhe rritje më të madhe të përqindjes së kursimit të
energjisë. Mbi analizat e bëra të kostove vërejmë që në çoftë se nuk do të ketë balancim të sistemit
atëherë do të kemi edhe shpenzime më të mëdha në dimensionimin e fuqisë së pompave kapacitetit
etj. Automatizimi i pajisjeve është kursim, duke bërë lidhjen e valvolave balancuese përmes
motorëve atëherë ne do të kursejmë energji. Roli i valvolave balancuese është të kontrollojnë
shpejtësinë e rrjedhës në secilën prej degëve të ndërtesave për të dhënë rrjedhje te dëshiruar në
temperatura të caktuara, aplikime për ngrohje ose ftohje. Në secilin këmbyes nxehtësie valvola
ekuilibruese është vendosur të sigurojë shpejtësinë e dëshiruar të rrjedhës për të ruajtur
komoditetin dhe energjinë. Manuali ASHRAE thotë se "Zhurma e shpejtësisë së ujit nuk
shkaktohet nga uji, por nga ajri i lirë, rëniet e mprehta të presionit, turbulencat ose kombinimi i
tyre, të cilat nga ana e tyre shkaktojnë kavitim ose kalim të ujit në avull. Prandaj shumë prodhues
preferojnë që instalimi i valvolave balancuese të bëhet në pjesën e kthimit.
Gjithkush dëshiron të ketë një sistem ekonomik dhe në të njëjtën kohë, ideal të ngrohjes në të
gjitha drejtimet. Fatkeqësisht, kjo nuk ndodh gjithmonë në jetë. Është e mjaftueshme që
projektuesit të bëjnë një gabim në llogaritjen hidraulike ose në kalkulimet termike dhe sigurohen
kosto shtesë për sistemin e ngrohjes. Pajisjet e ngrohjes të zgjedhura gabimisht gjithashtu
kontribuojnë në rritjen e kostos. Në mënyrë që sistemi i ngrohjes të kryejë funksionet e tij në
mënyrë të besueshme dhe të saktë, inxhinierë kanë bërë zgjidhje të shfrytëzimit të pajisjeve tjera
që të kryejë një rol të madhe në rregullimin e sistemit të ngrohjes. Dizajni i sistemit të ngrohjes
supozon se në çdo pikë të ngrohjes ngrohësi do të japë sasinë e kërkuar të nxehtësisë. Fatkeqësisht
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kjo jo gjithmonë duket kështu në praktikë. Kjo dukuri është veçanërisht e dukshme në ndërtesat
shumëkatëshe. Shpesh ekziston një pamje e tillë kur katet e ulëta mbyten nga nxehtësia e tepërt
dhe në të njëjtën kohë katet e sipërme janë paksa të ngrohta ose fare pak. Një ndryshim i tillë në
ndryshimin e temperaturës shpjegohet me faktin se sa më afër burimit të ngrohjes që është trupi
ngrohës merr ujë më të ngrohtë dhe kështu jep energji më të madhe sesa radiatori i cili gjendet në
distancë nga burimi i ngrohjes. Kjo do të thotë që rregullimi hidraulik i sistemit është i pabalancuar.
Bilanci i shpërndarjes së nxehtësisë është zhdukur. Ka pak arsye për mosbalancimin e sistemit.
Ato kryesore janë:
gabime në instalimin e sistemit;
një gabim në projekt ose ndryshimi i tij;
ajrosja e sistemit;
keq menaxhimi i sistemit të ngrohjes.
Bëhet e nevojshme balancimi i objektit për të rivendosur ngrohjen uniforme në të gjitha hapësirat
barabartë. Si rezultat i kësaj pune, secili ngrohës do të marrë sasinë e vlerësuar të nxehtësisë.
Regjimi i temperaturës do të barazohet, e gjithë shtëpia do të jetë po aq e ngrohtë. Për të arritur
këtë përdoren valvola balancuese.
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REKOMANDIMET
Metodologjia e balancimit të valvolave balancuese
Procedura e balancimit duhet të fillojë me pjesën kryesore të qendrës së saj. Pasi që projektanti të
ketë paraparë sasinë e nevojshme për rrjedhje atëherë duhet të shkohet në bazë të projektit që është
dhënë si pikë referuese kryesore. Si fillim duhet të rregullohet rrjedhja në qendrën kryesore,
nënstacionin e objektit. Pasi të bëhet rregullimi (balancimi) në nënstacion atëherë kalojmë në degët
e kolektorëve përkatës për katet e caktuara. Pasi që të bëhet rregullimi në kolektorët kryesorë të
objektit për sasinë e caktuar të rrjedhës së ujit atëherë vazhdojmë edhe nëpër katet e caktuara.
Duke i bërë rregullimin edhe në katet e caktuara atëherë vazhdojmë në secilën pjesë të hapësirës
për ngrohje deri në trupin më të largët. Kështu e kemi rregulluar sistemin e balancimit të rrjedhës
së ujit dhe me këtë rast kemi kursyer energji. Për rregullimin e valvolave balancuese duhet të
lexohet dokumentacioni i prodhuesit ngase çdo prodhues e ka të cekur në dokumentet e tyre
specifikacionin teknik për valvulin balancuese. Pas balancimit të rrjedhës nëpër secilën pjesë dhe
lëshimit në punë atëherë duhet të bëhet edhe testimi i rrjedhës përmes aparaturës matëse të rrjedhës.
Duke e matur dhe arritur që në secilën pjesë të hapësirës që kemi rregulluar rrjedhën kemi sasinë
e caktuar të rrjedhës atëherë kemi arritur që të kemi konfirmuar që rregullimi i sistemit ( balancimi
i sistemit ) është në rregull.

- 75 -

8. LITERATURA
[1] Fejzullah Krasniqi: Ngrohja dhe klimatizimi II (Ventilimi dhe klimatizimi), Fakulteti i
inxhinierisë Mekanike, Prishtinë, 2000.
[2] Roger W. Haines: Control Systems for Heating, Ventilating, and Air Conditioning, Sixth
Edition, Spinger, 2006.
[3] Faye C. McQuiston; Jerald D. Parker; Jeffrey D. Spitler: Heating, Ventilating, and Air
Conditioning Analysis and Design, John Wiley & Sons, Inc., 2005.
[4]

Brian Nesbitt: Handbook of Valves and Actuators - Valves Manual International, Elsevier
Science & Technology Books, 2007.

[5]

T. Ch. Dickenson: Valves, Piping and Pipelines Handbook, 3rd Edition, Elsevier, 1999.

[6]

Fejzullah Krasniqi: Ngrohja dhe klimatizimi I, Fakulteti i inxhinierisë Mekanike, Prishtinë,
2018.

[7]

Xhevat Berisha: Rregullimi i proceseve termoteknike, Ligjerata të autorizuara, Fakulteti i
inxhinierisë Mekanike, Prishtinë, 2018.

[8]

Naser Sahiti: Efiçienca e Energjisë, ligjërata të autorizuara, Fakulteti i Inxhinierisë
Mekanike, Prishtinë, 2018.

[9]

Fejzullah Krasniqi, Naser Sahiti: Ngrohja dhe klimatizimi, përmbledhje detyrash, Fakulteti
i Inxhinierisë Mekanike, Prishtinë, 1998.

[10] ASHRAE Handbook - HVAC Applications, ASHRAE, 1999.
[11] HVAC: Heandbook of Heating, Ventilation and Air Conditioning and Implementation, New
Yourk, 2007.
[12] Erlet Shaqe: Termoteknika, Ngrohja, Kondicionimi i ndërtesave, Universiteti Politeknik i
Tiranës, 2016.
[13] https://wikibath.Ru/sq/osobennosti-otopleniya-vysotnyh-zhilyh-zdanii-raznovidnostisistem-otopleniya. Html
[14] https://pacificlight.Ru/sq/termostaticheskii-klapan-kak-rabotaet-sohranyat-stabilnost-lyuboi
[15] https://www. Belimo. Eu/ch/en/News/Product/index. Cfm?#PIFLV
[16] https://herzvalves. Com/catalog. Php?catID=633
[17] https://avasas. En. Ec21. Com/Static_Balance_Valve--2638840_3515285. Html
[18] https://www. Sprsunheatpump. Com/26-32kw-dc-inverter-air-water-heat-pumps. Html
- 76 -

[19] https://www. Belimo. Com/de_CH/about/media/news/new_hydronic_simulator_tool
[20] https://en.
Wikipedia.
Org/wiki/Theory_of_heat#:~:text=The%20term%20%E2%80%9Ctheory%20of%20heat,so
lids%20and%20found%20between%20atoms.
[21] https://www.
Bossvalves.
Com/productscategories/?lang=en&gclid=Cj0KCQiA3NX_BRDQARIsALA3fIItUXN0PLdvNjxYZpV
wGu4D_-8-XRZ9DWcmni-4V83m5qPYD4aCWLcaAiqSEALw_wcB
[22] Belimo Hydronic Simulator.
[23] Belimo – Automatic control program.

- 77 -

