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1. HYRJE  
 
Derisa te stabilimentet e ngrohjes, qenësore ishte ngrohja e objektit gjatë dimrit, teknika e 

ventilimit dhe e klimatizimit ka detyra shumë më të vështira, pra ajrin me gjendje të caktuar sa i 

përket: temperaturës, lagështisë, rrymimit dhe pastërtisë, ta mbaj në suaza të caktuara. Kërkesat që 

parashtrohen në këtë aspekt janë mjaft të ndryshme dhe varen nga lloji i lokalit. Për ndërtesat e 

banimit, sipas rregullit, është e mjaftueshme ajrosja përmes dritave të zakonshme ndërsa në 

industrinë e prodhimit të elementeve optike, etj., ku parametrat e ajrit duhet të mbahen me saktësi 

të madhe, janë të nevojshme pajisje klimatizimi plotësisht të automatizuara, që me saktësi të madhe 

mund ta mbajnë gjendjen e dëshiruar të ajrit. Ndërmjet këtyre kërkesave ekstreme ekzistojnë 

kërkesa të ndërmjetme për sisteme me mundësi të caktuar për përgatitje dhe për mbajtjen me 

saktësi të parametrave të ajrit. 

Përdorimi i pajisjeve dhe i sistemeve të ventilimit dhe të klimatizimit është rritur me rritjen e 

standardit të njerëzve, përveç në industrinë e caktuar, ku ajo është e domosdoshme edhe në vende 

qëndrimi të njerëzve në përgjithësi. Këtë përdorim e bën të nevojshëm edhe ndryshimi i teknikës 

së ndërtimit (më shumë sipërfaqe me xhama, ndërtimi i lehtë me shumë dritë dhe me makina), si 

dhe prishja e ambientit rrethues (zhurma, pluhuri dhe gazrat e ndryshme). 

Me gjithë këtë nga viti 1973, kur kemi rritje të theksuar të çmimit të energjisë, shtrohet nevoja e 

planifikimit seioz për të gjitha stabilimentet dhe posaçërisht, nevoja e përdorimit dhe e izolimit 

termik, e mbrojtjes nga rrezatimi diellor, e zgjedhjes së sistemit adekuat të ventilimit ose të 

klimatizimit, e ripërtritjes së energjisë, e përcaktimit të kohëzgjatjes së punës, etj. 

1.1. Historiku i teknikës së ventilimit dhe të klimatizimit 

Në fund të shekullit XVlll filluan shqyrtimet lidhur me ndërtimin e ajrit në lokal dhe me 

përmbajtjen e gazrave në ajër (sidomos të CO2). Rreth vitit 1890 filloi edhe lagështimi i ajrit me 

ndihmën e rezervuarëve të mëdhenj me ujë të nxehur me avull dhe pak më vonë u përdor edhe 

lagështimi me ujë të spërkatur nëpërmjet dizave që shënon edhe fillimin e teknikës së klimatizimit. 

Në fillim stabilimentet e përgatitjes së ajrit ndërtohen si dhoma të muruara, por në fillim të shekullit 

XX në SHBA filloi përdorimi i sistemeve të klimatizimit me parangrohës, me lagështues dhe me 

ngrohës të vendosur në shtëpiza prej llamarine. 
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Themelues i teknikës së klimatizimit merret V.H. Kerier (W.H. Carrier, 1876-1950). Në këtë kohë 

temperatura dhe lagështia e ajrit rregulloheshin në mënyrë pneumatike dhe me rrymë. 

Pas vitit 1920 u arrit një përparim i madh në teknikën e ventilimit dhe të klimatizimit. Stabilimentet 

qendrore të klimatizimit përdoreshin për krijimin e komfortit në salla kinemaje, në salla teatri etj., 

ndërsa në industri më së shumti për përpunimin e materieve higroskopike (duhani, tekstili, letra), 

etj. Në këtë kohë, për here të pare, u përdoren pajisje ftohëse me amoniak ose me dyoksid karboni 

si fluid ftohës për ftohjen dhe për tharjen e ajrit. 

Nga viti 1930 filluan të ndërtoheshin stabilimente klimatizimi me të gjitha elementet e nevojshme 

të përpunimit të ajrit, siç janë: filtrat, ngrohësi i ajrit, makinat ftohëse, ventilatorët, etj. Në këtë 

kohë gjetën përdorim makinat ftohëse me freon dhe makinat ftohëse hermetike. 

Pas vitit 1945 u shënua përparim i mëtutjeshëm i teknikës së klimatizimit dhe filloi ndërtimi i 

këtyre sistemeve të klimatizimit: 

- Sistemet e klimatizimit me shtypje të lartë me një kanal (ose me shpejtësi të madhe) 

për shkak të zvoglimit të seksionit të kanalit; 

- Sistemet e klimatizimit me dy kanale nëpër të cilat qarkullojnë, përkatësisht ajri i 

ngrohtë dhe ajri i ftohtë (kanali i ngrohtë dhe kanali i ftohtë); 

- Sistemet e klimatizimit me një kanal ose me dy kanale me prurje të ndryshueshme ajri; 

- Sistemet e klimatizimit me induksion, në kombinim me këmbyesit e nxehtësisë në 

secilin lokal dhe me stabilimente klimatizimi qendror për përgatitjen e ajrit të freskët. 

 

Në këtë periudhë u ndërtuan stabilimente klimatizimi madhësish të ndryshme me elemente të 

përsosura të përpunimit të ajrit. 

Nga viti 1973, për shkak të rritjes se çmimit të energjisë, kursimi i saj arrihet me rikuperimin e 

energjisë dhe me pompat termike. 

1.2. Sistemet e kanaleve  

 Kanalet në sistemet e shpërndarjes së ajrit janë projektuar për të transportuar një vëllim të caktuar 

ajri në mënyrë sa më efikase dhe të qetë që të jetë e mundur për të minimizuar konsumin e energjisë 

dhe për të eliminuar zhurmën e tepërt. Paraqitja e sistemit të kanalit, zgjedhja e montimit, rrjedhja, 

akustika dhe përzgjedhja e pajisjeve janë aspekte të rëndësishme të dizajnit të kanalit. 
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Qëllimet e projektimit të kanaleve janë  

• për të projektuar sisteme HVAC me efikasitet energjetik që dërgojnë sasinë e duhur të 

ajrit në zona specifike të një ndërtese ose zonash duke minimizuar kostot e para dhe 

kostot e funksionimit dhe 

• të sigurojë një projekt gjithëpërfshirës dhe një projekt me cilësi të lartë me financim 

adekuat dhe mosmarrëveshje minimale ndërtimore për pronarin 

Problemet e rrjedhës së ajrit kanë pllakosur industrinë HVAC për vite me radhë. Pavarësisht se sa 

para shpenzoni për një sistem HVAC me cilësi të lartë, pajisja nuk do të funksionojë në mënyrën 

më të mirë pa kanalet e projektuara dhe të instaluara siç duhet. Kanalet që nuk janë projektuar mirë 

rezultojnë në shqetësim, kosto të larta të energjisë, cilësi të keqe të ajrit dhe rritje të niveleve të 

zhurmës. 

Një sistem kanalesh i projektuar mirë duhet të ofrojë rehati maksimale të brendshme me koston 

më të ulët të funksionimit duke ruajtur gjithashtu cilësinë e ajrit të brendshëm. 

Kërkesat kryesore të një sistemi kanalesh të ajrit të kondicionuar janë: 

1. Duhet të përcjellë norma të caktuara të rrjedhës së ajrit në vendet e përcaktuara. 

2. Duhet të jetë ekonomik në koston fillestare të kombinuar, koston e funksionimit të 

ventilatorit dhe koston e hapësirës së ndërtesës. 

3. Nuk duhet të transmetojë apo gjenerojë zhurmë të pakëndshme. 

 

Një çështje kryesore është shkëmbimi midis kostos fillestare të sistemit të kanaleve dhe kostos së 

energjisë së sistemit të shpërndarjes së ajrit. Kanalet më të mëdha kërkojnë një investim fillestar 

më të madh, por rezultojnë në kosto më të ulëta të energjisë së ventilatorit gjatë jetës së sistemit. 

Çështje të tjera përfshijnë kufizimet e hapësirës, nivelin e zhurmës, kapacitetin për zgjerim, 

pamjen, etj. 
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2. KOMPONENTËT DHE MATERIALET E KANALEVE 

 
Sistemi i shpërndarjes së ajrit do të ketë një përcaktim në varësi të funksionit të kanalit. Në 

përgjithësi, ekzistojnë pesë emërtime të kanaleve: 

1. Furnizimi i kanaleve të ajrit furnizon ajër të kondicionuar nga njësia e trajtimit të ajrit në 

zonën e kondicionuar. 

2. Kanali i kthimit të ajrit largon ajrin nga hapësirat e kondicionuara të ndërtesës dhe e kthen 

ajrin në njësinë e trajtimit të ajrit, e cila rikondicon ajrin. Në disa raste, një pjesë e ajrit të 

kthimit në këtë kanal shterohet në pjesën e jashtme të ndërtesës. 

3. Kanali i ajrit të freskët furnizon ajrin e jashtëm në njësinë e trajtimit të ajrit. Ajri i jashtëm 

përdoret për ajrosjen e hapësirës së zënë të ndërtesës. 

4. Kanali i ajrit të shkarkimit (lehtësimit) mbart dhe shkarkon ajrin në jashtë. Ajri i shkarkimit 

merret nga tualetet, kuzhina, laboratorët dhe zona të tjera që kërkojnë ventilim. 

5. Kanali i ajrit të përzier përzien ajrin nga ajri i jashtëm dhe ajri i kthimit më pas e furnizon 

këtë ajër të përzier në njësinë e trajtimit të ajrit. 

2.1. Materialet e kanalit 

Kanalizimi në përgjithësi formohet duke palosur fletën metalike në formën e dëshiruar. 

Tradicionalisht, kanalet e ajrit të kondicionuar janë bërë prej llamarine. 

Llamarina për kanalet HVAC është një produkt popullor për fabrikuesit profesionistë të metaleve 

pasi është gjithmonë në kërkesë. Në të vërtetë, ndërtesat e reja kërkojnë sisteme të reja HVAC dhe 

ndërtesat e vjetra mund të kenë nevojë për sisteme të reja kur të vjetrat dështojnë, kështu që 

specializimi në prodhimin e llamarinës për sistemet HVAC sigurisht që mund të jetë një burim i 

besueshëm të ardhurash. Në mënyrë tipike, ekzistojnë dy lloje të fletëve metalike të përdorura në 

kanalet HVAC: çeliku i butë i galvanizuar dhe alumini. 

Metalet e tjera të përdorura në rrethana të veçanta janë bakri dhe çeliku inox. Metalet që përdoren 

gjerësisht varen nga aplikimi i kanalit dhe janë renditur më poshtë: 
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 Çeliku i galvanizuar:  Është një material standard, më i zakonshëm që përdoret në prodhimin 

e kanaleve për shumicën e sistemeve të ajrit të kondicionuar. Specifikimet për fletën e çelikut 

të galvanizuar janë ASTM A653, me veshje G90. 

 

 Alumini: Përdoret gjerësisht në aplikimet e dhomave të pastra. Këto janë gjithashtu sisteme 

të preferuara për ajrin e ngarkuar me lagështi, sisteme të veçanta shkarkimi dhe sisteme 

kanalesh zbukuruese. Specifikimet për fletën e aluminit janë ASTM B209, aliazh 1100, 3003 

ose 5052. 

 

 Çelik inox: Përdoret gjerësisht në aplikimet e dhomave të pastra. Këto janë gjithashtu sisteme 

të preferuara për ajrin e ngarkuar me lagështi, sisteme të veçanta shkarkimi dhe sisteme 

kanalesh zbukuruese. Specifikimet për fletën e aluminit janë ASTM B209, aliazh 1100, 3003 

ose 5052. 

 

 Çeliku i karbonit (hekuri i zi): Përdoret gjerësisht në aplikime që përfshijnë kanalet e tymit, 

pirgjet, kapuçët, kërkesat e tjera të temperaturës së lartë dhe veshjeve speciale për përdorim 

industrial. 

 

 Bakri: Përdoret kryesisht për shkarkime kimike të caktuara dhe kanale dekorative. 

Presioni në kanalet e ajrit të kondicionuar është i vogël, kështu që nuk nevojiten materiale me një 

forcë të madhe. Trashësia e materialit varet nga dimensionet e kanalit, gjatësia e seksioneve 

individuale dhe zona e prerjes tërthore të kanalit. 
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Figura.2.1. Kanale drejtkëndore dhe rrethore të punuara me material çeliku i galvanizuar.  

2.2. Kanalet jo metalike 

Kjo kategori përfshin kanalet e bëra nga pllaka plastike ose shkumë, të formësuar me prerje dhe 

palosje për të prodhuar gjeometrinë e kërkuar të prerjes tërthore. Pllakat zakonisht përballen me 

një shtresë alumini, të brendshme dhe të jashtme. 

Pengesë kryesore e këtij lloji të kanalizimit është klasifikimi i tij i zjarrit. Edhe nëse është në 

përputhje me standardet lokale, kur ekspozohet ndaj zjarrit, shpesh shfaq performancë të dobët për 

sa i përket prodhimit të tymit dhe pikave flakëruese. 

 Plastikë e përforcuar me tekstil me fije qelqi (FRP): Përdoret kryesisht për shkarkimet 

kimike, pastruesit dhe sistemet e kanaleve nëntokësore. Përparësitë janë rezistenca ndaj 

korrozionit, vetëizolimi, zbutja e shkëlqyer e zërit dhe mbyllja me cilësi të lartë. 

Karakteristikat kufizuese përfshijnë koston, peshën, gamën e vetive kimike dhe fizike dhe 

pranimin e kodit. 

 

 Polivinil klorur (PVC): Përdoret për sistemet e shkarkimit të tymit kimik dhe sistemet e 

kanaleve nëntokësore. Përparësitë përfshijnë rezistencën ndaj korrozionit, peshën e lehtë dhe 
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lehtësinë e modifikimit. Karakteristikat kufizuese përfshijnë koston, fabrikimin, pranimin e 

kodit, goditjen termike dhe peshën. 

 

 Pëlhura: Kanalizimi i pëlhurës, i njohur gjithashtu si kanalet e tekstilit, zakonisht është bërë 

nga material poliesteri special i depërtueshëm dhe zakonisht përdoret aty ku shpërndarja e 

ajrit është thelbësore. Për shkak të natyrës ose shpërndarjes së ajrit, kanalet e tekstilit 

zakonisht nuk fshihen brenda tavaneve të rreme. Kondensimi nuk është një shqetësim me 

kanalet e pëlhurës dhe për këtë arsye ato mund të përdoren kur ajri duhet të furnizohet nën 

pikën e vesës pa izolim. 

 

 Kanalet Flex: Kanalet Flex përbëhen nga një shtresë e brendshme kanali e mbështetur nga 

brenda nga një spirale teli spirale dhe e mbuluar me izolim batanije me një xhaketë fleksibël 

pengues avulli nga jashtë. Kanalet fleksibël përdoren shpesh për rrjedhje, si dhe me jakë 

metalike që përdoren për të lidhur kanalet fleksibël për të furnizuar plenumet, trungjet dhe 

degët e ndërtuara nga fletë metalike ose dërrasa kanali. Kanalet Flex ofrojnë lehtësi instalimi 

pasi ato mund të përshtaten lehtësisht për të shmangur përplasjet, por kanë disavantazhe të 

caktuara. Këto kanë më shumë humbje të fërkimit brenda tyre sesa kanalet metalike. Rrjetat 

e kanaleve të përkulura duhet të jenë sa më të shkurtra (5 deri në 6 ft. maksimum) dhe duhet 

të shtrihen sa më fort që të jetë e mundur. 

Sistemet e kanaleve kanë një funksion primar të përcjelljes së ajrit, si dhe një gamë të gjerë 

funksionesh dhe kushtesh dytësore që zakonisht diktojnë specifikat e materialeve që do të përdoren 

për ndërtimin e tyre dhe metodën e prodhimit të tyre. Shumë materiale mund të përdoren për të 

përmbushur kërkesat e projektit për një sistem kanali. 

Tabela 2.1 përmbledh materialet e zakonshme të përdorura në ndërtimin e kanaleve, tabela 2.2 

liston aplikimet tipike të materialeve. 
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Tabela 2.1. Materialet e zakonshme të përdorura në ndërtimin e kanaleve. 

 

 
Materiali 

 
Përbërja e veshjes 

 
 

 
Temperatura 

maksimale 

Rezistenca ndaj 
korrozionit 
atmosferik 

 
Specifikimi 

ASTM 

Çeliku i aluminuar, 
Tipi 1 

Përafërsisht 91% 
alumin, 9% silikon 
(peshat e veshjes nga 
0,012 në 0,056 𝑚𝑚2 
gjithsej të dyja anët) 

482°C pa 
ngjyrosje, 
maksimumi 
566°C 

Superior ndaj 
çelikut të 
galvanizuar 

A463 

Alumini 3003-H14 n/a 204°C Mirë B209 

Bakri 110 n/a E panjohur E shkëlqyeshme B152 

Çeliku Galvalume® 
(Çeliku i aluminuar, 
Tipi 1) 

Lidhje alumini-zink 
(55% alumin dhe 
45% zink) 

566°C Mirë A924 

Çeliku i galvanizuar, 
G60 

Zinku (0,056 𝑚𝑚2 
gjithsej të dyja anët) 

204°C Mirë A924/A653 

Çeliku i galvanizuar, 
G90 

Zinku (0,084 𝑚𝑚2 
gjithsej të dyja anët) 

204°C Mirë A924/A653 

Çeliku i galvanizuar Zinku A60 204°C Mirë A924/A653 

Çelik i galvanizuar i 
fosfatuar në mulli 

Fosfati i zinkut 204°C Mirë A924/A653 

Çelik inox, lloji 304 n/a 400°C E shkëlqyeshme A480/A480M 

Çelik inox, lloji 304-L n/a 400°C E shkëlqyeshme A480/A480M 

Çelik inox, lloji 316 n/a 400°C E shkëlqyeshme A480/A480M 

Çelik inox, lloji 316-L n/a 400°C E shkëlqyeshme A480/A480M 

Çelik inox, lloji 430 n/a 400°C Mirë në të 
shkëlqyer 

A480/A480M 

Çelikë inox lloji 444 n/a 400°C E shkëlqyeshme A480/A480M 

Çeliku i petëzuar në të 
ftohtë (CRS) 

n/a 343°C Ndryshkohet lehtë A1008A/1008M 
dhe A568 

Çeliku i petëzuar në 
nxehtësi (HRS) 

n/a 343°C Ndryshkohet lehtë A36/A635/A1011 
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Tabela 2.2. Aplikime tipike për kanalizime metalike. 

Materiali Aplikacionet tipike 

Çeliku, i ftohtë ose i 

nxehtë. 

I përshtatshëm për sistemet e kanaleve që nuk përdoren shumë shpesh, do 

të ndryshket shpejt. Nuk rekomandohet për trajtimin e gazeve, avujve ose 

mjegullave gërryese. 

Të veshura me çelik, të 

mbështjellë të ftohtë ose të 

nxehtë. 

Zgjat më shumë se sistemet e kanaleve që nuk janë të veshura. Jeta e sistemit 

varet nga shtresa e përdorur dhe trashësia e metalit të kanalit. Duhet të 

pastrohet para lyerjes, të gjitha yndyrat dhe vaji duhet të hiqen me alkool 

mineral ose metoda të tjera. Kontrolloni me prodhuesit e veshjes për 

pajtueshmërinë dhe temperaturën maksimale të pritshme të funksionimit. 

Çeliku i galvanizuar 1. Përdorur me sukses për sistemet standarde HVAC, duke përfshirë 

përdorimin e jashtëm dhe sistemet e kanaleve të ekspozuara. Veshjet e 

zinkut ofrojnë një kombinim shumë të mirë të mbrojtjes së pengesës 

galvanike dhe korrozionit.  

Çeliku i galvanizuar, i 

veshur. 

Përdoret në mënyrë tipike për sistemet e kanaleve të ekspozuara në 

restorante, shkolla dhe vende të tjera. Veshja e çelikut të galvanizuar që 

është trajtuar me krom mund të shkaktojë delaminimin e bojës. Kanalet 

duhet të pastrohen siç duhet; konsultohuni me prodhuesit e veshjeve për 

sistemet e duhura të paratrajtimit dhe veshjes. 

Çeliku i galvanizuar i 

paralyer me klorur 

polivinil (PVC). 

Aplikimet primare janë kanalet e varrosura, kanalet e mbështjella në tunele 

nëntokësore dhe kanalet nën pllaka. Veshja PVC duhet të preket me një bojë 

ngjitëse PVC pas prodhimit (dhe ndoshta pas instalimit) për shkak të 

skajeve të prera, proceset e përdorura në prodhimi i kanaleve, dhe 

gërvishtjet nga transporti dhe trajtimin. Për shkak të veshjes PVC, nuk është 

e mundur të qepni saldimin ose saldimin në vend të këtij materiali, dhe 

pajisjet zakonisht fabrikohen me thumba, goditje me butona dhe/ose vida 

dhe mbyllen me mastikë. Mos përdorni çelik të galvanizuar të veshur me 

PVC për gërryerje ose aplikimet e shkarkimit të tymit kondensues. 
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Veshje pluhur çeliku i 

galvanizuar 

Veshja me pluhur përfshin përdorimin e rrëshirës 100% të thatë që aplikohet 

elektrostatikisht në sipërfaqe dhe më pas piqet në furrë për të shkrirë veshjen. 

Një shumëllojshmëri materialesh dhe ngjyrash për veshje janë të disponueshme 

për rezistencë estetike dhe/ose kimike. 

Alumini 5 I përshtatshëm për zonat e pishinave dhe atmosferat rurale, industriale dhe 

detare. Alumini kërkon një rritje prej 44% në trashësi për të përshtatur 

performancën e devijimit të çelikut të galvanizuar. Shihni ekuivalentët e 

matësve të çelikut të galvanizuar për aluminin në Tabelën 2-50 të Standardeve 

të Ndërtimit të Kanaleve HVAC të SMACNA-Metal dhe Flexible (2005). 

Galvalume® dhe i 

aluminuar Tipi 1 

Përdoret për aplikime rezistente ndaj nxehtësisë si shkarkimi i furrës dhe 

gjithashtu për përdorime ku përfshihet rezistenca ndaj korrozionit. Përdorni në 

vend të çelikut të galvanizuar për temperatura mbi 400°F. Ky proces siguron 

një lidhje të ngushtë metalurgjike midis fletës së çelikut dhe veshjes së saj prej 

alumini, duke prodhuar një material me një kombinim unik të vetive që nuk 

zotërohet vetëm nga çeliku dhe as alumini. 

Çelik inox Çelik inox përmban krom të mjaftueshëm për të formuar një shtresë të oksidit 

të kromit që parandalon korrozionin e sipërfaqes duke bllokuar përhapjen e 

oksigjenit në sipërfaqen e çelikut dhe duke bllokuar gërryerjen nga përhapja në 

strukturën e brendshme të metalit. Llojet 304, 304-L, 316 dhe 316-L përdoren 

zakonisht për kanalet në aplikime ku shqetësimet mund të përfshijnë rezistencën 

ndaj korrozionit, nxehtësisë dhe gërryerjes. 

 
Sistemet e kanaleve në përgjithësi pritet të zgjasin gjatë gjithë jetës së objektit në të cilin janë 

instaluar. Shumica e referencave të ndërtimit të kanalit fillojnë me qëllimin e zgjedhjes së një 

metode ndërtimi që do të prodhojë një sistem kanali që nuk do të dështojë strukturalisht gjatë 

jetëgjatësisë së pritshme të sistemit. Një shembull është botimi i fundit i Standardeve të Ndërtimit 

të Kanaleve HVAC të SMACNA-Metal (Shoqata Kombëtare e Kontraktorëve të llamarinës dhe 

ajrit të kondicionuar) dhe Flexible (2005). Kjo referencë gjithëpërfshirëse përmban informacion 
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mbi specifikimet e konstruksionit për kanalet ovale drejtkëndore, të rrumbullakëta dhe të sheshta  

dhe një sërë aplikimesh të veçanta. 

Kushtet ekstreme të temperaturës (538°C ose më lart) diktojnë materiale të veçanta dhe konsiderata 

të projektimit. Sistemet e specializuara si sistemet e shkarkimit të yndyrës së kuzhinës kërkojnë që 

një sistem kanalesh të frenojë rrezikun e zjarrit si dhe të parandalojë djegien e mundshme të 

materialeve ngjitur me kanalin. Edhe kanalet e zakonshme HVAC kanë një kufizim termik që nuk 

i kalon 50°C për shkak të ngjitësve që përdoren zakonisht në montim dhe fabrikim. Në situatat e 

ajrit të kondicionuar, gjykimi inxhinierik duhet të përdoret për të parandaluar formimin e 

kondensimit në kanal, veçanërisht atë të ekspozuar në hapësirën e kondicionuar, që të pikojë në 

dysheme. 
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3. FORMA E KANALEVE DHE DIAMETRI EKUIVALENT 

3.1. Format e kanaleve 

Kanalet që përdoren zakonisht për mbajtjen e ajrit janë të formës së rrumbullakët, katrore ose 

drejtkëndore. Të gjitha kanë avantazhe dhe disavantazhe, dhe gjejnë aplikacione ku njëri është 

padyshim superior ndaj tjetrit. 

 
 

Figura.3.1. Kanal drejtkëndor. 
 

 
Figura.3.2. Kanal i rrumbullakët. 

 

 
Figura.3.3. Kanal ovale. 
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3.1.1. Kanalet e rrumbullakëta 

Forma e kanalit që është më efikase (ofron rezistencën më të vogël) në përcjelljen e ajrit në lëvizje 

është një kanal i rrumbullakët, sepse ka sipërfaqen më të madhe të prerjes tërthore dhe një sipërfaqe 

minimale kontakti. Me fjalë të tjera, ai përdor më pak material në krahasim me kanalet katrore ose 

drejtkëndore për të njëjtin vëllim të ajrit të trajtuar. 

Një kanal me diametër 450 mm, për shembull, ka të njëjtin kapacitet ajror si një kanal drejtkëndor 

650 x 300 mm. Kanali i rrumbullakët ka një sipërfaqe tërthore prej 254.5 𝑚𝑚2  ndërsa kanali 

drejtkëndor ka një sipërfaqe prej 286 𝑚𝑚2. Prandaj, kanali drejtkëndor ka 32% më shumë metal në 

të dhe do të kushtonte proporcionalisht më shumë. Gjithashtu izolimi, mbështetësit dhe puna janë 

më të larta për kanalet drejtkëndore me kapacitet të ngjashëm. 

Disa nga avantazhet e kanaleve të rrumbullakëta përfshijnë: 

• Forma e rrumbullakët rezulton në rënie më të ulët të presionit, duke kërkuar kështu më pak 

fuqi ventilator për të lëvizur ajrin dhe, rrjedhimisht, pajisje më të vogla. 

 

• Forma e rrumbullakët gjithashtu ka më pak sipërfaqe dhe kërkon më pak izolim kur 

mbështillet nga jashtë. 

 

• Kanalet e rrumbullakëta janë të disponueshme në gjatësi më të mëdha se kanalet 

drejtkëndore, duke eliminuar kështu nyjet e kushtueshme në terren. Mbështjelljet spirale 

shtojnë ngurtësinë; prandaj, kanalet spirale mund të fabrikohen duke përdorur matës më të 

lehtë se kanalet e shtresave gjatësore. 

Kanalet spirale rrjedhin më pak dhe mund të mbyllen më lehtë në krahasim me kanalet 

drejtkëndore. 

 

• Performanca akustike e kanaleve të rrumbullakëta dhe ovale është superiore sepse 

sipërfaqet e tyre të lakuara lejojnë më pak zhurmë të daljes. Tingulli me frekuencë të ulët 

përmbahet mirë në kanalet e rrumbullakëta. 
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• Kanalet e rrumbullakëta mund të ndihmojnë në promovimin e mjediseve të brendshme 

më të shëndetshme. Më pak sipërfaqe, pa kënde dhe rrjedhje më e mirë e ajrit zvogëlojnë 

mundësinë e akumulimit të papastërtisë dhe papastërtive brenda kanalit dhe, për 

rrjedhojë, të bëhet një terren për rritjen e baktereve. 

Ndërsa kanalet e rrumbullakëta të ajrit kanë avantazhe të mëdha, ato kanë disa disavantazhe. Një 

nga të metat më të dukshme të kanaleve të ajrit të rrumbullakët është se ata kanë nevojë për lartësi 

më të qartë për instalim. 

 
Figura.3.4. Kanal i rrumbullakët diametri. 

 

3.1.2. Kanalet drejtkëndore 

Kanalet katrore ose drejtkëndore përshtaten më mirë në ndërtimin e ndërtesave. Ato përshtaten 

mbi tavane dhe në mure dhe janë shumë më të lehta për t'u instaluar midis trarëve dhe stufave. 

 
Figura.3.5. Kanal drejtkëndor gjerësia-lartësia. 

 

  29 
 



          
 
Kur duhen përdorur kanale drejtkëndëshe për shkak të kufizimeve të hapësirës, mbajeni raportin 

gjerësi-lartësi (raportin e pamjes) të ulët. Një seksion kanali drejtkëndor me një raport pamjeje afër 

1 jep formën më efikase të kanalit drejtkëndor për sa i përket përcjelljes së ajrit. Një kanal me një 

raport pamjeje mbi 4 është shumë më pak efikas në përdorimin e materialit dhe përjeton humbje 

të mëdha presioni. Raportet e aspektit 2 deri në 3 janë ideale për të këmbyer koston e shtuar të 

kanalit të materialit dhe energjinë e ventilatorit për të kursyer hapësirën e kokës. 

Disavantazhet e kanaleve drejtkëndore janë si më poshtë: 

• Ato krijojnë rënie më të lartë të presionit; 

• Ata përdorin më shumë kilogramë metali për të njëjtën shpejtësi të rrjedhjes së ajrit si 

kanalet e rrumbullakëta; 

• Gjatësia e tyre e bashkimit është e kufizuar në gjerësinë e fletës së rezervuar nga 

kontraktori; 

• Nyjet e tyre janë më të vështira për t'u mbyllur; 

• Ato me raport të lartë pamjeje mund të transmetojnë zhurmë të tepërt nëse nuk 

mbështeten siç duhet. 

 

3.1.3. Kanalet ovale 

Kanalet ovale të sheshta kanë kërkesa më të vogla për lartësi sesa kanalet e rrumbullakëta dhe 

ruajnë shumicën e avantazheve të kanaleve të rrumbullakëta. Megjithatë, pajisjet për kanalet e 

sheshta ovale janë të vështira për t'u fabrikuar ose modifikuar në terren. Disavantazhet e tjera 

përfshijnë: 

• Vështirësi në trajtimin dhe dërgimin e madhësive më të mëdha; 

• Tendenca e këtyre kanaleve për t'u bërë më të rrumbullakëta nën presion; dhe, 

• Në raporte të mëdha pamjesh, vështirësi në montimin e nyjeve të rrëshqitjes ovale. 
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Figura.3.6. Kanal oval gjerësia-lartësia. 

 

3.2. Diametri ekuivalent 

Diametri ekuivalent tregon lidhjen ndërmjet kanaleve rrethore dhe atyre jorrethore. Disa shqyrtime 

në një shkallë të caktuar të turbulences së zhvilluar të rrymimit kanë treguar se rezistencat në fluid, 

për njësi gjatësie të kanalit dhe për shpejtësi të barabarta, janë të barabarta, nëse kanalet kanë raport 

të njëjtë të sipërfaqes së seksionit tërthor dhe vëllimit, pra të njëjtin diametër hidraulik: 

4 ,h
Ad

P
=      m                                                                                                                                                                       (3.1) 

Ku: A - sipërfaqja e seksionit tërthor të kanalit në 2m ; 

P- perimetri i seksionit tërthor të kanalit në m. 

Për kanalin me seksion tërthor katërkëndor, del: 

4 2
2( )h

a b a bd
a b a b
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= =
+ +

 ,    m                                                                                                         (3.2) 

Ku: a, b - brinjët e seksionit tërthor katërkëndor në m. 

Prurja e ajrit nëpër këtë kanal është: 

,V a b v= ⋅ ⋅      3 /m s                                                                                                                      (3.3) 

Ku: v - shpejtësia e ajrit në kanal në m/s. 

Sipas kushtit që diametri ekuivalent i ndonjë seksioni katërkëndor ta definojë gypin me rezistencë 

specifike të njëjtë, si edhe kanalin me seksion tërthor katërkëndor gjatë prurjeve të njëjta, del: 

( ) ( )rreth katërkëndor
pR R
l
∆

= =                                                                                                             (3.4) 
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Ose: 

2 2( )
2 2 2ekv

v a b v
d ab
λ ρ λ ρ⋅ + ⋅

⋅ = ⋅                                                                                                      (3.5) 

2 2

2

4 ( )
2ekv ekv

V a b V
d d ab a b
λ

π
   +
⋅ = ⋅   ⋅ ⋅  

 

                                                                                             (3.6) 

Nga ku: 

3 3
51.27 ,ekv

a bd
a b
⋅

= ⋅
+

      m                                                                                                              (3.7) 

Për rastin kur seksioni tërthor i kanalit është katror me brinjë a, kemi: 

24 4
4h

A ad a
P a

= = =                                                                                                                      (3.8) 

Prurja e ajrit nëpër këtë kanal është: 

2V a v= ⋅                                                                                                                                     (3.9) 

Diametri ekuivalent gjendet sipas barazimit të rënies specifike të shtypjes nëpër një gyp me 

diametër ekvd  dhe nëpër kanalin me seksion tërthor katror me brinjë ha d= : 

2 2

2

1 1 1 4 1 1 1
2 2ekv ekv

p V VR
l l d d l a a a

λ ρ λ ρ
π
   ∆

= = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   ⋅ ⋅  

 

                                                (3.10) 

Ose: 

5
2

16 1.1ekvd a a
π

= ⋅ = ⋅                                                                                                               (3.11) 

Meqë kanalet paraqesin një pjesë të rëndësishme të shpenzimeve kundrejt tërësisë së shpenzimeve 

të sistemit të klimatizimit, duhet të merret parasysh si ndikon forma e kanalit në çmimin e tij. 

Kanali më i lire është ai që ka vëllim më të vogël. Kjo do të thotë se kanali më i lirë është ai rrethor, 

kurse më i shtrenjti ai katërkëndor. Kanali katror, me sipërfaqe të njëjtë me atë katërkëndor, ka 

perimetër më të vogël dhe do të ketë dhe rënie më të vogël të shtypjes për shkak të fërkimit. 
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Tabela 3.1. Përmasat standarde të kanaleve rrethore me sipërfaqe për metër të gjatësisë në 
𝑚𝑚2/m. 

Diametri në 
mm 

Sipërfaqja për metër 
gjatësi në 𝑚𝑚2/m 

Diametri 
në mm 

Sipërfaqja për metër 
gjatësi në 𝑚𝑚2/m 

63 0.197 280 0.879 
71 0.223 315 0.99 
80 0.251 355 1.115 
90 0.283 400 1.257 
100 0.314 450 1.413 
112 0.352 500 1.758 
125 0.393 560 1.658 
140 0.44 630 1.979 
160 0.502 710 2.229 
180 0.562 800 2.512 
200 0.628 900 2.826 
224 0.703 1000 3.142 
250 0.785 1120 3.517 

    1250 3.967 
 
 

Tabela 3.2. Përmasat standarde të kanaleve katërkëndor me sipërfaqe për metër të gjatësisë në 
𝑚𝑚2/m. 

 
 

  
Brinja e shkurtër e kanalit katërkëndor në mm 

100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 
150 0.5 0.6                   
200 0.6 0.7 0.8                 
250 0.7 0.8 0.9 1               
300 0.8 0.9 1 1.1 1.2             
400 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6           
500   1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 2         
600   1.5 1.6 1.7 1.8 2 2.2 2.4       
800     2.1 2.1 2.2 2.4 2.6 2.8 3.2     

1000       2.5 2.6 2.8 3 3.2 3.6 4   
1200         3 3.2 3.4 3.6 4 4.4 4.8 
1400           3.6 3.8 4 4.4 4.8 5.2 
1600           4 4.2 4.4 4.8 5.2 5.6 
1800             4.6 4.8 5.2 5.6 6 
2000             5.2 5.2 5.6 6 6.4 
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Tabela 3.4. Diagrami ekuivalentë për kanalet katërkëndore. 
 

mm Gjatësia e brinjës së kanalit katërkëndor 
100 125 150 175 200 225 250 275 300 350 400 450 500 550 600 650 

100 109                               
125 122 173                             
130 133 150 164                           
175 143 161 177 191                         
200 152 172 189 204 219                       
225 161 181 200 216 232                       
250 169 190 210 228 244 259 273                   
275 176 199 220 238 256 272 287 301                 
300 183 207 229 248 266 283 299 314 328               
350 195 222 245 267 286 305 322 339 354 383             
400 207 235 260 283 305 325 343 361 378 409 437           
450 217 247 274 299 321 343 363 382 400 433 464 492         
500 227 258 287 313 337 360 381 401 420 455 488 518 547       
550 236 269 299 326 352 375 398 419 439 477 511 543 573 601     
600 245 279 310 339 365 390 414 436 457 496 533 567 598 628 636   
650 253 289 321 351 378 404 429 452 474 515 573 589 622 653 683 711 
700 261 298 331 362 391 418 443 467 490 533 592 610 644 677 708 737 
750 268 306 341 373 402 430 457 482 506 550 609 630 666 700 732 763 
800 275 314 350 383 414 442 470 496 520 567 643 679 687 722 755 787 
900 289 330 367 402 135 465 494 522 548 597 674 686 726 763 799 833 

1000 301 344 384 420 454 486 517 546 574 626 703 719 762 802 840 876 
1100 313 358 399 437 473 506 538 568 598 652 731 751 795 838 878 916 
1200 324 370 413 453 490 525 558 590 620 677 757 780 827 873 914 954 
1300 334 382 426 468 506 543 577 610 642 701 781 808 857 904 948 990 
1400 344 394 439 482 522 559 595 629 662 724 781 835 886 934 980 1024 
1500 353 404 452 495 536 575 612 648 681 745 805 860 913 963 1011 1057 
1600 362 415 463 508 551 591 629 665 700 766 827 885 939 991 1041 1088 
1700 571 425 475 521 564 605 644 682 718 785 849 908 964 1018 1069 1118 
1800 379 434 485 535 577 619 660 698 735 804 869 930 988 1046 1096 1146 
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Nga e gjithë kjo mund të përfundohet se duke u mbështetur në investimet dhe në shpenzime 

eksploatimi rast më të pafavorshëm paraqet kanali katërkëndor. Për këtë arsye rekomandohet që 

raporti i përmasave të kanaleve me seksion tërthor katërkëndor të sillet në kufijtë: 

1 3
3

a
b

≤ ≤                                                                                                                                   (3.12) 

Për rastet kur hapësira disponibël mundëson plotësimin e kushteve paraprake, lejohen të mos 

përfillen këta kufij. 

Mirëpo kanalet katërkëndore prodhojnë më pak zhurmë dhe më pak vibrime, kështu që ndonjë 

rekomandim të përgjithshëm për zgjedhjen e formës së kanaleve nuk ka. 

Në secilin projekt duhet të ceken arsyet e përvetësimit të formës përkatëse të rrjetit të kanaleve 

 

3.2.1. Përcaktimi i rënies së shtypjes për shkak të fërkimit 

Për t’i përcaktuar humbjet e shtypjes për shkak të fërkimit që paraqitet në pjesën drejtvizore të 

gypit përdoren diagramet ose tabelat që shprehin varësinë ndërmjet diametrit të gypit, përkatësisht 

diametrit ekuivalent të gypit me formë katërkëndore, prurjes, shpejtësisë dhe rënies specifike të 

shtypjes. 

Tabela 3.4. Koeficienti korrigjues për rezistencat e fërkimit f.  
 

Kanale nga llamarina e zinkuar me një bombol të jashtëm për 1 m gjatësi 1 
Kanale si të mëparshmet, por pa bombol 0.85 
Kanale të aluminiumit 0.9 
Kanale të muruara, të vrazhda 2 
Kanale të muruara, të pastruara 1.6 
Kanale prej eterniti 1.5 
Kanale prej azbestit, çimentoje, druri dhe rabicit 1.25 
Kanale prej materieve artificiale 1 
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Kjo rënie e shtypjes ndodh për shkak të ndryshimit të shpejtësisë, të drejtimit ose të sasisë së fluidit 

dhe përcaktohet sipas barazimit: 

2

1 2
vp ξ ρ∆ = ⋅ ⋅∑                                                                                                                      (3.13) 

Ku: ξ∑ - shuma e koeficientëve të humbjeve lokale të shtypjes që varen jo vetëm nga ndryshimi 

i kushteve të rrymimit të rrymës por edhe nga forma gjeometrike e pjesëve lidhëse të gypave, në 

të cilat ndodhin këto ndryshime. 

Shpeshherë, për thjeshtim llogaritjesh, humbjet e shtypjes për shkak të rezistencave lokale 

përcaktohen së bashku me humbjet në fërkim. Për këtë merren gjatësitë ekuivalente shtesë që 

krijojnë humbje të shtypjes të barabartë me humbjet lokale. 

Koeficienti i humbjeve lokale paraqet raportin ndërmjet rënies së tërësishme të shtypjes 1p∆  dhe 

shtypjes dinamike dp , në seksionin e caktuar tërthor, pra: 

2

2

t t

d

p p
vp

ξ
ρ

∆ ∆
= =∑                                                                                                                    (3.14) 

Ku: ρ - dendësia e fluidit në 3/kg m ; 

       v - shpejtësia e rrymimit të fluidit në m/s. 
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4. KLASIFIKIMI DHE METODA E DIMENSIONIMIT TË KANALEVE 

4.1. Klasifikimi i kanaleve 

Kanalet klasifikohen për nga shpejtësia dhe presioni. 

4.1.1. Klasifikimi i shpejtësisë 

Kanalet klasifikohen në 3 kategori bazë: 

1. Sistemet me shpejtësi të ulët: Ato karakterizohen nga shpejtësia e ajrit deri në 10.16 m/s. 

2. Sistemet me shpejtësi mesatare: Ato karakterizohen nga shpejtësia e ajrit në rangun prej 

10.16 deri në 12.7 m/s. 

3. Sistemet me shpejtësi të lartë: Ato karakterizohen nga shpejtësia e ajrit më të mëdha se 

12.7 m/s. 

Sistemi me shpejtësi të ulët përdoret në shumicën e instalimeve të ajrit të kondicionuar sepse është 

më i qetë, ka humbje më të ulëta të fërkimit, fuqi më të ulët të ventilatorit dhe rrjedhje më të ulët 

të ajrit. 

Shpejtësitë e larta të kanalit rezultojnë në kosto fillestare më të ulëta, por kërkojnë rritje të 

presioneve statike të ventilatorit; prandaj, duke rezultuar në rritjen e kostove operative. Shpesh 

këto kanë nevojë për zbutje shtesë të zhurmës (përdorimi i silenciatorëve të zhurmës) dhe nuk janë 

të përshtatshme për aplikime komforti. 

4.1.2. Sistemet e plenumit të zgjeruar 

Në sistemet e zgjeruara të plenumit, një bagazh i madh furnizimi kryesor me madhësi të barabartë 

lidhet drejtpërdrejt me mbajtësin e ajrit. Kanalet dhe kanalet më të vogla të degëve janë të lidhura 

me trungun. Marrëveshja siguron flukse ajri që balancohen lehtësisht dhe mund të projektohen 

lehtësisht për t'u vendosur brenda hapësirës së kushtëzuar të ndërtesës. 

Në përgjithësi, sistemet me shpejtësi të lartë janë të zbatueshme për ndërtesat e mëdha 

shumëkatëshe, kryesisht për shkak se avantazhi i kursimeve në boshtet e kanalit dhe lartësitë nga 

dyshemeja në dysheme është më thelbësore. Ndërtesat e vogla dy dhe trekatëshe zakonisht kanë 
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shpejtësi të ulët. Rekomandohet një shpejtësi prej 5 deri në 7.62 m/s për kanalet kryesore dhe një 

shpejtësi prej 3.55 deri në 5 m/s për ngritjen e degëve. 

4.1.3. Klasifikimi i presionit 

Sistemet e kanaleve ndahen gjithashtu në tre klasifikime të presionit. 

Presion i ulët: Termi presion i ulët zbatohet për sistemet me presione statike të ventilatorit më pak 

se 747 Pa. Në përgjithësi, shpejtësitë e kanalit janë më pak se 7.62 m/s. 

Presioni mesatar: Termi presion i mesëm zbatohet për sistemet me presione statike të ventilatorit 

midis 747.266 dhe 1494.533Pa. Në përgjithësi, shpejtësitë e kanaleve janë më të vogla ose të 

barabarta me 12.7 m/s. 

Presioni i lartë: Termi presion i lartë zbatohet për sistemet me presione statike të ventilatorit midis 

1494.533 dhe 2490.88 Pa. Zakonisht presioni statik është i kufizuar në një maksimum prej 

1743.622 Pa, dhe shpejtësitë e kanalit janë të kufizuara në 20.32m/s. 

Sistemet që kërkojnë presione më shumë se 1743.622 Pa janë zakonisht të pajustifikuara 

dhe mund të rezultojnë në kosto shumë të larta operative. 

Praktikat e përgjithshme të mira inxhinierike janë: 

1. Përdorimi i klasifikimit të presionit të mesëm për kanalet kryesore të ajrit (lidhjet e 

ventilatorit, ngritësit dhe kanalet kryesore të shpërndarjes). 

2. Përdorimi i klasifikimit të presionit të ulët për kanalet dytësore të ajrit (daljet/degëzimet 

nga kutitë kryesore në terminalet dhe pajisjet e shpërndarjes). 

4.2. Sistemi i kanaleve të furnizimit 

Dy sistemet më të zakonshme të kanaleve të furnizimit janë sistemi "plenum i zgjeruar" dhe sistemi 

"radial". Opsionet e tjera janë sistemet merimangë dhe rrethore. 
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Fig.4.1. Sistemi i plenumit të zgjeruar. 

 

 

Fig.4.2. Sistemi i plenumit të zgjeruar (Plenum i dyfishtë, pajisjet e vendosura në qendër). 

 

Kufizimi kryesor i projektimit të plenumit të zgjeruar është gjatësia maksimale e trungut kryesor 

të furnizimit (me madhësi të vetme), e cila zakonisht kufizohet në rreth 7 metra. Kur kjo gjatësi 
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tejkalohet, presioni tenton të rritet drejt fundit të kanalit, duke rezultuar në rrjedhje të tepërt të ajrit 

pranë skajeve dhe rrjedhje të pamjaftueshme të ajrit në degët më afër mbajtësit të ajrit. 

Megjithatë, sistemi i zgjeruar i plenumit mund të modifikohet për të siguruar një hapësirë të 

dyfishtë, deri në 15 metra të gjatë, kur pajisjet janë të vendosura në qendër. Shihni figurën më 

poshtë. 

 

Rregulla të përgjithshme: 

Rregullat e përgjithshme të mëposhtme zbatohen për sistemin e zgjeruar të plenumit: 

• Plenumet e vetme nuk duhet të kalojnë gjatësinë 7 metra. 

• Plenumet e dyfishta nuk duhet të kalojnë 15 metra në gjatësi totale. 

• Mbani jakat e fillimit të degëve 7 metra. nga kapakët fundorë. 

• Asnjëherë mos e gjeni një ngritje në kapakun e fundit. 

4.2.1. Sistemi plenumit reduktues 

 

 

Fig.4.3. Sistemi i plenumit të reduktues. 
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Sistemi i kanaleve reduktuese të plenumit mund të përdoret kur shtrirja fizike e hapësirës kërkon 

distanca më të mëdha se kufizimet e gjatësisë të vendosura në plenumin e zgjatur 7 metra. Koncepti 

i sistemit të plenumit reduktues është i thjeshtë: kur shpejtësia e ajrit të humbur në degëzimet arrin 

afërsisht 50%, madhësia e plenumit zvogëlohet për të rifituar shpejtësinë në pjesën e mbetur të 

plenumit. Ky reduktim përmirëson karakteristikat e rrjedhës së ajrit në kanalet e degëzimit që janë 

më afër njësisë së trajtimit të ajrit. 

Një tjetër variacion i këtij sistemi është sistemi i reduktuar i trungut i përshkruar më poshtë. 

 

4.2.2. Reduktimi i sistemit të trungut 

Sistemi i kanaleve të trungut reduktues është shumë i ngjashëm me sistemin e plenumit reduktues, 

me përjashtim të faktit që rrjedha e trungut zvogëlohet në madhësi pas çdo ngritjeje të degëve. 

Sistemi reduktues i trungut zvogëlon periodikisht zonën e prerjes tërthore të trungut pas çdo kanali 

degëzimi ose daljeje. Marrëveshja ruan një presion dhe shpejtësi më uniforme të ajrit në bagazh, 

gjë që përmirëson rrjedhën e ajrit në degë dhe daljet më afër mbajtësit të ajrit. Sistemi është i 

balancuar mirë pasi secila degë është projektuar në mënyrë specifike. Dizajni efektiv i sistemeve 

të trungut reduktues kërkon përcaktimin e saktë të sasive të furnizimit ose nxjerrjes së ajrit për çdo 

pajisje terminale (difuzor, regjistër dhe grilë) në dhomë. Figura më poshtë ilustron konceptin. 

 

Fig.4.4.  Reduktimi i sistemit të kanaleve të trungut. 
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Natyrisht, ky lloj sistemi në përgjithësi kërkon më shumë fletë metalike për t'u ndërtuar dhe kërkon 

më shumë punë për të fabrikuar dhe instaluar. 

4.2.3. Sistemi merimangë 

Një sistem merimangë është një variacion më i dallueshëm i sistemit të trungut dhe degëve. 

Trungjet e mëdha të furnizimit (zakonisht kanalet fleksibël me diametër të madh) lidhin kutitë e 

përzierjes në distancë me një plenum të vogël furnizimi qendror. Kanalet ose kanalet më të vogla 

të degëzimit marrin ajrin nga kutitë e përzierjes në distancë në prizat individuale të furnizimit. 

Figura më poshtë ilustron këtë koncept. 

 

Fig.4.5.  Sistemi i kanaleve merimangë. 

 

4.2.4. Sistemi radial 

Në një sistem radial, nuk ka kanal trungu, kanale degëzimi ose dalje; prizat e furnizimit individual 

janë në thelb të lidhura drejtpërdrejt me mbajtësin e ajrit, zakonisht duke përdorur një plenum të 

vogël furnizimi. Rrjedha e shkurtër dhe e drejtpërdrejtë e kanalit maksimizon rrjedhën e ajrit. 

Sistemi radial zakonisht aplikohet në papafingo, hapësirat e zvarritjes dhe në instalimet e pllakave 

në shkallë (me kanalet e futura në pllakë). Mund të përdoret me mbajtës dhe furra ajri me rrjedhje 

lart, poshtë ose horizontale. 

Tradicionalisht, ky sistem shoqërohet me një mbajtës ajri që ndodhet në qendër në mënyrë që 

kanalet të vendosen në një model radial. Megjithatë, simetria nuk është e detyrueshme dhe dizajnet 
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që përdorin dalje paralele mund të dizajnohen në mënyrë që kanalet e kanaleve të mbeten në 

hapësirën e kushtëzuar (p.sh., të instaluara mbi një tavan të rënë). 

 

Fig.4.6.  Sistemi i kanaleve radiale. 

 

Sistemi radial është më ekonomik dhe më i lehtë për t'u instaluar, por nuk është praktik nëse njësia 

e trajtimit të ajrit nuk mund të vendoset në qendër. 

4.2.5. Sistemi lakut rrethues 

Një sistem qarku rrethues përdor një kanal rrethues të ushqyer nga një plenum qendror i furnizimit 

duke përdorur disa kanale ushqyese. Ky sistem zakonisht është i kufizuar në objektet e ndërtuara 

në pllakë në klimat e ftohta. 

 
Fig.4.7.  Sistemi i lakut perimetrik. 
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4.3. Sistemet e kanaleve të kthimit 

Sistemet e ajrit të kondicionuar jo vetëm që furnizojnë ajrin në dhoma, por gjithashtu nxjerrin ajrin 

nga dhomat. Nëse rrjedha e kthimit nuk është e lirë për të dalë nga hapësira, presioni do të krijohet 

në dhomë dhe ajri i humbur duhet të zëvendësohet. Kjo shkakton rritjen e sasive të ajrit të jashtëm, 

i cili mund të sjellë me vete nxehtësi, lagështi shtesë dhe elementë të tjerë të padëshiruar. Prandaj, 

ajri i furnizimit duhet të jetë i balancuar për të mbajtur presionin neutral të ajrit brenda hapësirës. 

Kjo bëhet duke projektuar kanalet me një numër të mjaftueshëm kanalesh kthyese (ose grila). 

Sistemet e kanaleve të kthimit në përgjithësi klasifikohen si kthim qendror ose i shpërndarë. 

4.3.1. Kthimi i shpërndarë 

Në një kthim të shpërndarë, çdo dhomë ka një kanal kthimi që siguron një shteg për ajrin që të 

rrjedhë përsëri në mbajtësin e ajrit. Skema siguron që fluksi i ajrit të kthehet nga të gjitha dhomat, 

shmang presionin e tepërt pozitiv, minimizon çekuilibrat e presionit, përmirëson privatësinë dhe 

është i qetë. Megjithatë, kostot e projektimit dhe instalimit janë përgjithësisht më të larta se sa për 

një sistem qendror kthimi dhe humbjet më të larta të fërkimit mund të rrisin kërkesat e ventilatorit. 

4.3.2. Kthimi qendror 

Në një sistem qendror kanali kthimi, grilat e kthimit janë të vendosura në vende qendrore në 

plenumin e përbashkët, zakonisht afër mbajtësit të ajrit. Për të siguruar rrjedhjen e duhur të ajrit 

nga të gjitha dhomat, veçanërisht kur dyert janë të mbyllura, duhet të instalohen grila transferimi 

ose kanale kërcyese në çdo dhomë. 

Kanalet qendrore të kthimit duhet të kenë të paktën një kthesë 90 gradë midis njësisë së mbajtësit 

të ajrit dhe grilës qendrore të kthimit, dhe shpejtësia e ajrit në faqen e grilës së kthimit duhet të 

projektohet në 1.78 m/s. Kjo mban nën kontroll zhurmën, ndërkohë që lejon presion të 

mjaftueshëm negativ në kutinë e kthimit për të tërhequr ajrin e jashtëm me sistemin e ventilimit të 

integruar të furnizimit me ventilator qendror. Për të përmasuar grilën e kthimit, përdorni 

ekuacionin e mëposhtëm dhe ndani rezultatin me 0,65 për të llogaritur rreth 65% sipërfaqe të lirë, 

gjë që është normale për grilat e kthimit të stampuara. 
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4.4. Dimensionimi i kanaleve 

Llogaritja e kanaleve të ajrit fillon me përcaktimin e vendeve dhe të sasisë së ajrit për dërgim në 

lokal. Pos këtyre përcaktohet traseja e kanaleve me ç’rast duhet të kihet kujdes dhe për hapësirën 

disponibël. Me llogaritje duhet të përcaktohet rrjeti gypor që duhet t’i plotësoj disa kushte: 

o Të përshtatet me tërësinë ndërtimore-arkitektonike të objektit; 

o Të mos tejkalohet niveli i lejueshëm i zhurmës; 

o Të ketë humbje dhe fitime minimale të nxehtësisë; 

o Të ketë shpenzime minimale investive dhe të eksploatimit; 

o Mirëmbajtja të jetë e lehtë; 

Për dimensionimin e rrjeteve të kanaleve të shpërndarjes së ajrit janë përpunuar disa metoda 

themelore: 

1. Metoda e zvogëlimit gradual të shpejtësive; 

2. Metoda e rënies së barabartë të shtypjes specifike; 

3. Metoda e kthimit të shtypjes statike dhe 

4. Metoda e rënies së shtypjes së tërësishme. 

Për llogaritjen e rrjeteve gypore me shtypje të ulët zbatohen dy metodat e para, ndërsa për rrjet me 

shtypje të lartë zbatohet metoda e tret dhe e katërta. 

Sektori i rrjetit gypor me rënie më të madhe të shtypjes është komponent  për përcaktimin e 

shtypjes në hyrje të rrjetit. Meqë te rrjetet e kanaleve me ajër, rëniet e shtypjes për shkak të 

rezistencave lokale shpeshherë janë më të mëdha sesa rëniet e shtypjes për shkak të fërkimit, nuk 

do të thotë se në sektorin më të largët rënia e shtypjes do të jetë më e madhe, kështu që kur ekziston 

rrjeti me shumë, duhet të llogaritet kanali kryesor dhe secili nga sektorët dhe në këtë mënyrë të 

përcaktohet pjesa e rrjetit të kanaleve me rezistencë më të madhe. Shtypja statike, e përcaktuar në 

këtë mënyrë, shërben për dimensionimin e ventilatorit. Për të siguruar shpërndarje të nevojshme 

të ajrit në rrjet, shtypja e tepërt në pikat e degëzimit duhet të zvogëlohet aq sa është e nevojshme. 
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4.4.1. Metoda e zvogëlimit gradual të shpejtë 

Kjo metodë është më e thjeshtë për llogaritjen e rrjeteve të kanaleve me shtypje të ulët të ajrit. Pas 

përcaktimit të trasës së kanaleve, fillon përcaktimi i shpejtësive të rrymimit. Shpejtësitë e rrymimit 

zgjedhen sipas të dhënave empirike. Gjatë zgjedhjes duhet të kihet parasysh se për shpejtësi të 

mëdha rrymimi, rënia e shtypjes dhe shpenzimet e eksploatimit janë më të mëdha dhe atë se rritet 

zhurma në ventilator dhe në kanale. Në anën tjetër, në shpejtësi të mëdha rrymimi, përmasat e 

kanaleve, përkatësisht shpenzimet investive, janë më të vogla. 

Sipas kësaj metode, dimensionimi fillon me zgjedhjen e shpejtësisë në sektorin më afër ventilatorit, 

ndërsa në vazhdim, me zvogëlim gradual të shpejtësisë, bëhet dimensionimi edhe për sektorët e 

tjerë. Vlerat orientuese për zgjedhjen e shpejtësisë janë dhënë në tab.4.1 dhe tab.4.2. 

Me zgjedhjen e shpejtësisë dhe sipas prurjes së njohur, mund të llogaritet sipërfaqja e seksionit 

tërthor të kanalit, përkatësisht përmasat e seksionit tërthor të kanalit, që vazhdimisht korrigjohen 

duke përvetësuar përmasa standard. 

Sistemi i kanaleve të ajrit të riqarkullimit llogaritet në të njëjtën mënyrë duke zgjedhur shpejtësinë 

më të vogël në vrimat e riqarkullimit dhe duke e rritur këtë shpejtësi sipas afrimit me grykën e 

thithjes së ventilatorit.  Valvulat e mbytjes sigurohen për të rregulluar cilësimet e sistemit.  

Një përmirësim i caktuar i kësaj metode ka të bëjë me atë që sektorë të ndryshëm llogariten në atë 

mënyrë që të konsumohet e gjithë presioni i disponueshëm për çdo degë.  Për këtë arsye, shpejtësia 

e ajrit në degë zgjidhet të jetë e tillë që rezistencat e ajrit në degëzim të jetë i barabartë ose pak më 

të vogël se shtypja disponibël në pikën e degëzimit.  Kjo procedurë e llogaritjes  duhet të aplikohet 

për secilin degëzim.  Nëse ka një ventilator, ose nëse fuqia është definuar fuqia dhe kur dihet rënia 

e shtypjes, metoda e zvogëlimit të shpejtësisë ka të bëjë me përcaktimin e shpejtësisë duke i 

provuar ato në kanalin kryesor që përfundojnë me një humbje të shtypjes të barabartë me 

ndryshimin e tërësishëm të shtypjes ë krijon ventilatori. 

Përparësia e kësaj metode të llogaritjes së rrjetit të kanaleve janë zgjedhja e shpejtësive të tilla, që 

nuk krijojnë zhurmë dhe mundësia e llogaritjes së lehtë në kushtet kur dihet prurja për sektor dhe 

për të zgjedhur shpejtësinë. Mangësi e kësaj metode për llogaritjen e kanaleve të ajrit është se 

përdorimi i saj kërkon përvojë të konsiderueshme të projektuesit dhe është i zbatueshëm vetëm për 

sisteme të thjeshta. 
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Tabela 4.1 – Zgjedhja e shpejtësisë sipas destinimit të ndërtesës. 

Përdorimi 

Shpejtësia e përafërt e ajrit në m/s 

Kanalet e sjelljes së ajrit Kanalet e ajrit riqarkullues 

Kanalet kryesore sektorët Kanalet kryesore sektorët 

Ndërtesa banimi 5 3 4 3 

Hotele 7.5 6.5 6 5 

Salla  kinema dhe teatri 6.5 5.5 5 4 

Ndërtesa administrative 10 8 7.5 6 

Restorante  10 8 7.5 6 

Spitale 7.5 6.5 6 5 

Biblioteka 10 8 7.5 6 

 

Tabela 4.2 –Shpejtësia në elementet e rrjetit.    

Pjesa e rrjetit 
Shpejtësia e përafërt në m/s 

Ambient komfor Ambient industrial 

Grila për ajër të jashtëm 3÷4 4÷6 

Kanali kryesor 4÷8 8÷12 

Sektorët 3÷5 5÷8 

Grila për ajër të jashtëm se për largimin e 

ajrit 
2÷3 3÷4 

 

4.4.2. Metoda e rënies së barabartë të shtypjes specifike në sektor 

Sipas kësaj metode përvetësohen ato përmasa të kanaleve që japin shpejtësi të dëshiruara të 

rrymimit të ajrit që rezultojnë në rezistenca specifike për shkak të fërkimit të njëjta në secilin 

sektor. Për t’i arritur këto kushte ndryshimi i seksionit për sektorin e ardhshëm, në raport me atë 
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paraprak të sektorit, duhet të jetë në varësi të caktuar me ndryshimin e prurjes së ajrit në sektorin 

e ardhshëm kundrejt prurjes së ajrit në sektorin paraprak. 

Për ta përcaktuar ndryshimin e shtypjes në kanale merret barazimi për rënien specifike të shtypjes:  

2

,
2e

vR p
d
λ

= ⋅ ⋅  Pa/m                                                                                                                  (4.1) 

Duke i përvetësuar kushtet e rënies së njëvlershme specifike të shtypjes, përkatësisht: 

1 2 .R R const= =                                                                                                                           (4.2) 

ose              

2 2
1 1 2 2

1 22 2e e

v vp p
d d
λ λ

⋅ ⋅ = ⋅ ⋅                                                                                                               (4.3)                                                                        

 

Nëse shpejtësia e rrymimit të ajrit shprehet nëpërmjet prurjes vëllimore, del: 

 V A v= ⋅                                                                                                                                     (4.4)    

ose:   

2 2

4

4
e e

V V Vv
dA dπ π

= = =
⋅ ⋅

  

                                                                                                              (4.5) 

  
2 2

1 1 2 2
2 2

1 1 2 2

4 4

e e e e

V V
d d d d
λ λ

π π
   
⋅ = ⋅   ⋅ ⋅   

 

                                                                                               (4.6) 

1/5 2/5

2 2 2

1 1 1

e

e

d V
d V

λ
λ

   
⋅ ⋅   
   





                                                                                                                  (4.7)   

Në kushtet kur neglizhohet ndryshimi i koeficientit të fërkimit të ajrit me kanalin λ , me ndryshimin 

e diametrit (ky ndryshim është mjaft i vogël), përkatësisht kur 1 2λ λ λ= = = const., del: 
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                                                                                                                              (4.8) 

ose:  

2 4/5

2 2 2

1 1 1

e e
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A d V
A d V

   
= =   

  





                                                                                                              (4.9) 

 Nëpërmjet raporteve të përfituara është konstruktuar diagrami i fig.4.1, sipas të cilit mund të 

përcaktohet ndryshimi i raportit të seksionit tërthor të sektorëve të caktuar në përqindje, me 

ndryshimin e prurjes nëpër sektor, krahasuar me prurjen maksimale nëpër atë sektor. 

 

Diagrami 4.1 –Diagrami i varësisë së përqindjes së prurjes nga sipërfaqja e seksionit të kanalit. 

 

 Edhe me këtë metodë llogaritja fillon nga sektori më afër ventilatorit. Ky sektor dimensionohet 

në të njëjtën mënyrë sikur edhe te metoda e llogaritjes së rrjetit me zvogëlim gradual të shpejtësisë. 

Rënia specifike e shtypjes për shkak të fërkimit, që është llogaritur për sektorin e parë, duhet të 

mbahet e pandryshuar derisa të jetë e arsyeshme në aspektin tekniko-ekonomik. Sektorët e tjerë 
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dimensionohen sipas një rënie tjetër specifike konstante që duhet ta kënaqë rënien disponibël të 

shtypjes. Për këtë qëllim janë përpiluar tabela dhe diagrame që mundësojnë të përcaktohen 

përmasat e kanaleve që e mundësojnë këtë. Është e nevojshme të përcaktohet përqindja e prurjes 

nëpër sektor krahasuar me prurjen maksimale të ajrit. Sipas diagramit mund të përcaktohen 

përmasat e kanaleve. Pasi të jenë përcaktuar përmasat e kanalit, mund të përcaktohen të gjitha 

madhësitë që nevojiten për ta përcaktuar rënien e shtypjes. 

4.4.3. Metoda e kthimit të shtypjes statike 

Kjo metodë e llogaritjes së kanaleve të ajrit jep rezultate të mira për rrjetet simetrike të kanaleve, 

ose për rrjetet te të cilat të gjithë sektorët përafërsisht kanë rezistencë të njëjtë. Në këtë rast duhet 

të bëhet vetëm një balancim i vogël i rrjetit. Mangësi e kësaj metode është se rënia e 

pandryshueshme e shtypjes specifike në sektor shpeshherë jep shpejtësi që nuk përputhen me vlerat 

e rekomanduara për shpejtësitë e rrymimit të ajrit nëpër kanale. Në këtë rast nuk mund të ruhet 

rënia e pandryshueshme e shtypjes, por për këtë sektor duhet të zgjidhet shpejtësia e rekomanduar 

dhe të përcaktohet vlera e re e rënies së shtypjes. Llogaritja e sektorëve në vazhdim bëhet sipas 

metodës me rënie specifike konstante por me vlerë të re të rënies së shtypjes. Krahas kësaj, ndikimi 

i rezistencave lokale në rënien e tërësishme të shtypjes shpeshherë është dominant dhe rezulton 

me droselime të theksuara, meqë nuk mund të arrihet shpërndarje e njëjtë e shtypjes. Kjo, sidomos, 

është e theksuara për rrjetin e shpërndarjes me sektor gjatësish të ndryshme, pasi në sektorin më 

të shkurtër është i nevojshëm një droselim i theksuar, përkatësisht një balancim i rrjetit. 

Kjo metodë e llogaritjes së rrjeteve të shpërndarjes së ajrit, siç është cekur më herët, përdoret te 

sistemet me shtypje të lartë dhe mbështetet në barazimin e Bernulit, përkatësisht në faktin se me 

zvogëlimin e shpejtësisë së rrymimit të ajrit, bie shtypja dinamike dhe, në llogari të saj, ngritët 

shtypja statike. Nëse përmasat e kanalit janë të njëjta, gjatë rrymimit të ajrit nëpër kanal, shpejtësia 

e ajrit vazhdimisht zvogëlohet. Me këtë rast shtypja dinamike shndërrohet në shtypje statike, por 

njëkohësisht gjatë rrymimit ka edhe rënie të tërësishme të shtypjes. Parimi I kësaj metode bazohet 

në përcaktimin e përmasave të kanalit të dërgimit të ajrit, të tilla që rritja e shtypjes statike, si 

rezultat I zvogëlimit të shpejtësisë gjatë rrymimit, pjesërisht ose tërësisht ta kompensojë rënien e 

shtypjes statike për shkak të fërkimit dhe të rezistencave lokale të sektorit në vijim. Në këtë mënyrë 

arrihet që shtypja statike në kanalin e dërgimit të jetë e pandryshueshme ose të pësojë ndryshim 
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shumë të vogël. Nevoja për realizimin e këtyre kushteve del nga dy kërkesa që, gati gjithmonë, 

janë të pranishme te sistemet me shtypje të lartë: 

1. Te sistemet e klimatizimit me shtypje të lartë, ajri në lokale, më së shpeshti, futet 

nëpërmjet organeve të shpërndarjes, ose aparateve me shkallë të lartë induksioni. 

Për ta realizuar këtë kusht ajri, para se të ketë hyrë në aparatin e shpërndarjes, duhet 

të ketë shtypje të lartë statike. 

2. Për sasi të mjaftueshme ajri në sektor, pa bërë droselim të madh, në vendet e 

degëzimit të rrjetit, shtypja statike duhet të jetë afërsisht e barabartë. 

 

Shtypja statike rritet në llogari të zvogëlimit të shtypjes dinamike në vendet ku bie shpejtësia. 

Vendi më i përshtatshëm për zvogëlimin e shpejtësisë është te degëzimi. Gjatë transformimit të 

shtypjes pa rënie të saj, rritja e shtypjes statike përcaktohet sipas barazimit: 

( )2 2
1 22s

pp v v′∆ = − , Pa                                                                                                              (4.10) 

Ku: 1 2,v v - shpejtësitë e ajrit në sektor para dhe pas degëzimit në m/s. 

Procesi i shndërrimit të energjisë së shtypjes është i përcjellë me rënie të shtypjes, prandaj rritja e 

shtypjes statike është: 

( )2 2
1 22s

pp k v v∆ = ⋅ −                                                                                                                  (4.11) 

Ku: k - faktor i kthimit të shtypjes statike. 

Rrjeti mund të dimensionohet në dy drejtime të ndryshme, ose prej sektorit të fundit kah ventilatori 

ose prej sektorit afër ventilatorit nga sektori i fundit. Për të dy rastet zgjidhet shpejtësia e 

rekomanduar sipas tab.4.3. 
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Tabela 4.3 –Zgjedhja e shpejtësisë së rrymimit.    

 

Pjesa e rrjetit Shpejtësia e ajrit në m/s 

kanali kryesor 15÷25 

sektori 15÷20 

degët e kanalit prej kyçjes në 

kanalin kryesor gjer te vrimat 

e daljes së ajrit 

<10 

 

Nëse llogaritja e rrjetit fillon nga sektori më afër ventilatorit, për këtë sektor përvetësohet 

shpejtësia e rrymimit, llogariten sipërfaqja e sanksionit tërthor dhe rënia e shtypjes me të njëjtën 

rrugë sikur te rrjetet e shpërndarjes së ajrit me shtypje të ulët. Pas degëzimit të parë të rrjetit, 

shpejtësia e rrymimit duhet të zvogëlohet, ashtu që të mund të rritet shtypja statike për aq sa është 

rënia e shtypjes për shkak të fërkimit në sektorin e ardhshëm, përkatësisht duhet të vlejë barazim: 

( )2 2
1 2 22s

pp k v v R l∆ = ⋅ − = ⋅                                                                                                       (4.12) 

Ku: 

    k - faktori I rritjes së shtypjes statike, merret k = 0,7÷0,9; 

   1v  - shpejtësia e rrymimit para degëzimit në m/s; 

   2v - shpejtësia e rrymimit pas degëzimit në m/s; 

   2R l⋅ - rënia e shtypjes në sektorin pas degëzimit në Pa. 

4.4.4. Metoda e kthimit të shtypjes statike e aplikuar te sistemet me shtypje të ulët 

Kjo metodë ka pësuar shumë modifikime dhe thjeshtësime. Sipas disa autorëve rritja e shtypjes 

statike mund të shpenzohet edhe në rënien e shtypjes për shkak të fërkimit dhe në rënien e shtypjes 

për shkak të rezistencave lokal. Kjo metodë është e mundshme vetëm në sistemet me shtypje të 
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ulët, sepse rënia e shtypjes në elementet lidhëse për shpejtësi të mëdha nuk mund ta kompensojë 

shndërrimin e shtypjes në llogari të zvogëlimit të shpejtësisë. Për sistemet me shtypje të ulëta 

fillohet nga barazimi: 

  
2 2

2
1 2 4 2 4

16 16i i
i i

i i

V Vk v k
d d

ξ
π π−

⋅ ⋅
⋅ − ⋅ = ∑ ⋅

⋅ ⋅

 

                                                                                            (4.13) 

ose:  

2 4 2
1 2

16 ( )i i i ik v d k Vξ
π−⋅ ⋅ = = + ∑ ⋅                                                                                                  (4.14) 

2 4 2
1 1 2i i iq v d q V−⋅ ⋅ = ⋅                                                                                                                     (4.15) 

përkatësisht:  

0,252
0,5 0,52
12

1 1

i
i i i

i

Vqd q v V
q v

−
−

−

 
= ⋅ = ⋅ ⋅ 
 



                                                                                               (4.16) 

ku konstantja: 

( ) 0,251/4 0,25
2

2
1

16 2k iq k iq
q k k

ξ ξ
π π
+∑   + ∑ = = = ⋅     ⋅     

                                                             (4.17) 

 

Në tab.4.4 janë llogaritur vlerat e konstantës q për koeficientin e rritjes së shtypjes statike k=0,8. 

 

Tabela 4.4 – Vlera e konstantës q.    

ξ∑  0 1 2 3 4 8 12 16 20 

q 1.128 1.382 1.543 1.666 1.766 2.055 2.257 2.416 2.548 

 

Në këtë mënyrë, duke zbatuar një metodologji të tillë, për llogaritje është lehtësuar procesi I 

dimensionimit, sepse është gjendur lidhja eksplicite për përcaktimin e diametrit të sektorit pas 
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degëzimit në funksion të madhësive të njohura. Kjo konsiderim edhe humbjet për shkak të 

fërkimit. Më këtë rast diametri i sektorit të kanalit të dërgimit llogaritet sipas barazimit: 

1
m n

i i id q v V−
−= ⋅ ⋅                                                                                                                            (4.18) 

 

Për kanalin në formë katërkëndore merret  𝐷𝐷 = 2𝐵𝐵∙𝐻𝐻
𝐵𝐵+𝐻𝐻

 

 

Tabela.4.5. Vrima për hyrjen e ajrit 

t/d   

0 0.002 0.01 0.05 0.2 0.5 1.0 

≈ 0 0.50 0.57 0.68 0.80 0.92 1.0 1.0 

0.02 0.50 0.51 0.52 0.55 0.66 0.72 0.72 

≥ 0.05 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.5 
 

Koeficient e rezistencave lokale janë të paraqitur në Tab 7.10 nga libri “Krasniqi, F.: Ventilimi 

dhe klimatizimi” 
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5. NORMAT DHE STANDARDET E PËRDORIMIT TË KANALEVE 

5.1. Izolimi i kanaleve 

Qelqi fibroz është përdorur si izolim termik dhe akustik në sistemet e ngrohjes, ventilimit dhe ajrit 

të kondicionuar me ajër të detyruar që kur këto sisteme u bënë të disponueshme gjerësisht pas 

Luftës së Dytë Botërore. Sot, sistemet e kanaleve fibroze të qelqit, veshjet e kanaleve, 

mbështjellësit e kanaleve dhe pllakat izoluese komerciale kontribojnë në cilësinë e mjedisit të 

brendshëm  dhe komoditetin e banorëve në ndërtesat e banimit, komerciale, industriale dhe publike 

të të gjitha llojeve. Këto përfshijnë shtëpi, apartamente, shkolla, hotele, motele, objekte mjekësore, 

teatro, qendra tregtare, zyra dhe ndërtesa qeveritare, fabrika dhe shumë lloje të tjera strukturash ku 

komoditeti i banorëve dhe cilësia e mjedisit të brendshëm janë kritere të rëndësishme. 

Izolimi i qelqit fibroz përdoret në sistemet e kanaleve të ajrit për katër arsyet themelore: 

• Kontrolli i temperaturës - Ofrimi i ajrit të ngrohur ose të ftohur në nivele komforti të 

përshtatshme për kërkesat e banimit të ndërtesave. 

• Kontrolli akustik - Thithja e zhurmës së krijuar nga pajisjet qendrore të trajtimit të ajrit 

dhe lëvizja e ajrit nëpër kanale, si dhe "ndërlidhja" e bartur nga kanalet nga një hapësirë 

në tjetrën. 

• Kontrolli i kondensimit – Parandalon kondensimin brenda ose mbi kanalet kur ndiqen 

rekomandimet e instaluara të vlerës R, duke reduktuar gjasat e dëmtimit të lagështisë 

në tavanet dhe dekorimet e tjera të brendshme. 

• Ruajtja e energjisë - Reduktimi i kostove të funksionimit të sistemit HVAC duke 

kontrolluar humbjen ose fitimin e nxehtësisë përmes mureve të kanalit të ajrit, duke 

ndihmuar sistemet të funksionojnë në mënyrë më efikase. 

Sistemet HVAC zakonisht funksionojnë me temperatura të brendshme të ajrit ndërmjet 4˚C 

dhe 121˚C. 

Sistemet që funksionojnë jashtë këtij diapazoni nuk merren parasysh, përveç se pllakat izoluese 

të xhamit me fije mund të përdoren në sisteme që funksionojnë në temperatura të brendshme 

të ajrit midis 0˚F -18˚C dhe 232˚C. 

Pesë llojet e sistemeve të kanaleve të ajrit të izoluar mund të përdoren për të përmbushur të 

gjitha specifikimet e arkitektëve ose inxhinierëve të përdorur gjerësisht, kodet lokale, 
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kërkesat e kontrollit të komoditetit të pronarëve, kriteret e instaluara dhe të kostos së ciklit 

jetësor, ose nivelet e aftësive të ekuipazhit të kontraktorit dhe burimet e fabrikimit të dyqaneve. 

Materiali tjetër qe përdoret për izolim është ArmaFlex, ky lloj materiali është përdorur në 

izolimin e kanaleve në projektin i cili është studiuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Izolimi termik i kanaleve. 

5.1.1. Kanalet e llamarinës të veshura me izolim fibroz qelqi 

Izolimi i tubit fibroz të kanalit të qelqit është projektuar për aplikim në ambientet e brendshme të 

kanaleve të ngrohjes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar të llamarinës komerciale dhe rezidenciale 

për të zbutur zhurmën e krijuar nga pajisjet qendrore të trajtimit të ajrit, lëvizjen e ajrit brenda 

kanaleve dhe ndërthurjen e banorëve. Shërben gjithashtu për të reduktuar humbjen ose fitimin e 

nxehtësisë përmes sipërfaqeve të kanalit të llamarinës dhe ndihmon në parandalimin e formimit të 

kondensimit të avullit të ujit si brenda kanalit ashtu edhe në sipërfaqen e tij të jashtme. Izolimi i 

tubit me fije qelqi prodhohet së bashku me punimet e llamarinës në dyqan, duke siguruar punim 

cilësor në kushte të kontrolluara. 

Izolimet fibroze të tubave të qelqit prodhohen nga fibra qelqi të lidhura me rrëshirë termofikse. 

Ato janë të qëndrueshme në dimensione, i rezistojnë abuzimit dhe sigurojnë një sipërfaqe të 

brendshme të pastra, rezistente ndaj zjarrit, e krijuar për të minimizuar humbjen e fërkimit. Dy 

forma janë në dispozicion: 

• Batanije fleksibël, të ofruara në formë roleje; 

• Pllaka të ngurta, të ofruara në formë fletë. 
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Figura 5.2. Kanal llamarine i veshur me izolim fibroz qelqi. 

 

5.1.2. Kanalet e llamarinës të veshura me izolim ArmaFlex 

ArmaFlex Class O është një material izolues gome nitrile shumë fleksibël, me qeliza të mbyllura, 

me rezistencë të lartë ndaj difuzionit të avullit të ujit dhe përçueshmëri të ulët termike. 

Ai parandalon kondensimin, zvogëlon humbjet e energjisë dhe mbron nga ngrica në tuba, kanale 

ajri dhe anije. 

ArmaFlex Class 0 i vlerësuar sipas BS 476 Pjesa 6 është i përshtatshëm për shërbimet e ujit të 

nxehtë dhe të ftohtë, linjat e ujit të ftohtë, sistemet e ngrohjes, kanalet e ajrit të kondicionuar, 

tubacionet frigoriferike, proceset dhe tubacionet dhe pajisjet industriale. 

ArmaFlex Class O disponohet në fletë dhe tuba. 

Karakteristikat kryesore: 

• Performancë e shkëlqyer ndaj zjarrit - FM Miratuar për të gjithë gamën e trashësisë 

së izolimit. Materiali izolues është i certifikuar në përputhje me standardet e sigurisë, 

besueshmërisë dhe performancës të organeve të ndryshme lokale të sigurisë nga zjarri. 
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• Struktura me qeliza të mbyllura - Minimizon depërtimin e lagështirës për të siguruar 

mbrojtje afatgjatë kundër korrozionit nën izolim (CUI). Heq nevojën për një pengesë 

shtesë të avullit të ujit. 

• Efikasiteti i energjisë - Përçueshmëria e ulët termike minimizon humbjet e energjisë 

për të dhënë kursime afatgjatë të energjisë. 

• Nuk kërkohen materiale shtesë - Nuk kërkohet barrierë avulli në momentin e 

instalimit të ArmaFlex Class 0. 

• Lehtë për t'u instaluar - Shkumë elastomerike shumë fleksibël që mund të instalohet 

shpejt në forma dhe instalime të parregullta në hapësira të ngushta. 

 

Izolimi termik në aplikimin HVAC është jashtëzakonisht i rëndësishëm në lidhje me dobinë për 

strukturën dhe efektin e tij në strukturë. 

Fushat kryesore shqetësuese për sistemin HVAC janë kondensimi, humbja e energjisë përmes urës 

termike, cilësia e ajrit të brendshëm dhe shqetësimi ndaj zjarrit. Duke instaluar produkte izoluese 

efektive, sigurohet jetëgjatësia e sistemit HVAC së bashku me sigurinë për të gjithë strukturën. 

Gjithashtu, ka shumë incidente fatkeqe në mbarë botën ku kanë ndodhur fatkeqësi për shkak të 

përdorimit të produkteve izoluese me cilësi më të ulët. Prandaj, është jashtëzakonisht e 

rëndësishme për ne që të përdorim produktet izoluese të cilësisë më të mirë për sigurinë dhe 

mirëqenien e njerëzve tanë të dashur dhe të shoqërisë në tërësi. 

5.2. Zhurma dhe masat për uljen e saj në instalimet e klimatizimit 

Një nga kërkesat kryesore që duhet t´i plotësojnë një instalim i ajrit të kondicionuar është 

funksionimi i tij me sa më pak zhurmë, gjithmonë nën nivelet e lejueshme për mjediset ku përdoret 

instalimi. Në veçanti, në ndërtimet me skelet betonarme ose me parafabrikate, problemi i masave 

për uljen e zhurmës është shumë me rëndësi. Zëri është lëkundje mekanike e grimcave materiale 

në mediumin elastik në fushën e dendurive që mund t´i kapë veshi i njeriut. Oshilimet në ajër 

quhen valë te zërit, ndërsa oshilimet në trup te ngurtë quhen zë struktural. Vlera efektive e shtypjes 

që ndihet sillet, në kufinjë 5 2
0 2 10 2 10 /p N m−= ⋅ ÷ ⋅ . Veshi i njeriut i zë vetëm valët e zërit. Kufiri 

i ulët i ndjeshmërisë (toni më i ulët) është gati 16 ndërsa kufiri i lartë rreth 20.000 oshilime në 
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sekondë (herc) . Oscilimet që janë nën kufirin e ulët quhen infrazë (dridhja e tokës lëkundja e 

ndërtesës), ndërsa lëkundjet që janë mbi vlerën maksimale quhen ultrazë. Sa më i madh të jetë 

numri i oscilimeve gjatë një sekonde aq më i lartë do të jetë toni.  

Nëse oscilimet janë në formë të sinusoidës, zëri quhet ton. Tonet e shumta që dëgjohen në të 

njëjtën kohë e japin zërin. Nga oscilimet e toneve të veçanta të çfarëdoshme, krijohet ushtima, por 

që, nëse ka pengesa, quhet zhurmë. 

5.2.1. Shpejtësia zërit 

Shpejtësia e zërit c është me të cilën lëkundjet shpërndahen në medium :  

,c fλ= ⋅  /cm s                                                                                                                          (5.1) 

Ku: λ  - gjatësia valore në cm ;     

     f  - numri i lëkundjeve në 1s− . 

Elongacioni u (është emërtuar kështu për dallim nga shpejtësia e zërit) është shpejtësia mesatare e 

lëkundjes së grimcës:  

,u a ω= ⋅  /cm s                                                                                                                          (5.2) 

Ku: a  - amplitude e lëkundjeve në cm; 

2 fω π= ⋅ - denduria rrethore në 1s−  . 

5.2.2. Niveli i zhurmës 

Niveli i shtypjes së zërit është madhësi fizike pa përmasa. Njësia matëse, - decibel, është quajtur 

sipas Graham-Belu (1847-1922). Niveli i shtypjes së zërit është: 

2

0 0

10 log 20 log ,p
p pL
p p

 
= ⋅ = ⋅ 

 
 dB                                                                                          (5.3) 

Shkalla decibel ndodhet nga kufiri i dëgjimit  pL  gjer te kufiri i sipërm i durueshëm: 

5

2 1020 log 120,
2 10pL −

⋅
= ⋅ =

⋅
dB                                                                                                    (5.4) 
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Me shtypje zanore nënkuptohet vlera katrore e shtypjes në një periodë. Shtypja zanore matet me 

Pa. Ndërmjet  shtypjes zanore ρ  dhe shpejtësisë oscilatore (së lëkundjes ) c, sipas ligjit te Omit, 

për akustikë, vlen barazimi:  

p u cρ= ⋅ ⋅                                                                                                                                  (5.5) 

raporti: 

,p c
u

ρ= ⋅  
2

kg
m s

                                                                                                                           (5.6) 

quhet rezistenca e zërit. Rezistencë më të vogël zëri, prej të gjitha materieve ka ajri (tab.1.1). 

 

Tabela 5.1. Rezistenca e zërit pz c
u

ρ= = ⋅ për materie të ndryshme 

 

Materia 

 

Dendësia ρ në 3/kg m  

 

Shpejtësia e zërit 

Rezistenca e zërit 

z cρ= ⋅ në 2/ ( )kg m s⋅  

Ҫeliku 7900 5000 3950 410⋅  

Graniti 2800 6400 ≈1800 410⋅  

Betoni 2000 4000 800 410⋅  

Tullat 1500 4300 ≈650 410⋅  

Druri 500 5000 250 410⋅  

Uji 1000 1450 145 410⋅  

Tapa 200 500 10 410⋅  

Goma ≈1000 ÷2000 60÷150 (6÷30) 410⋅  

Ajri 1.2 344 413 
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Intensiteti i zërit I p u= ⋅  në 2/W m , është energjia e zërit e cila gjatë kohës prej 1 sekonde kalon 

nëpër sipërfaqen prej 1 2m . Për ajrin në 20°C, intensiteti i zërit është:  

2 2

413
p pI p u

cρ
= ⋅ = =

⋅
,     2/W m                                                                                                (5.7) 

Përveç kësaj intensiteti i zërit në ajër është:  

2 2400I u c uρ= ⋅ ⋅ ≈ ⋅ ,     2/W cmµ                                                                                            (5.8) 

Kapaciteti i zërit (fuqia e zërit) është kapaciteti i tërësishëm që jep burimi i zërit. Ai përcaktohet 

në atë mënyrë që shtypja e zërit, p.sh. nëpër sipërfaqen sferike A, integrohet përreth burimit të 

zërit. Për ajër, kapaciteti i zërit është: 

2400pW A I A A u
cρ

= ⋅ = ⋅ ≈ ⋅
⋅

,     Wµ                                                                                       (5.9) 

Decibeli përdoret si masë për intensitetin e zërit dhe për kapacitetin e tij. 

 

0

10 logi
IL
I

= ⋅ ,     dB                                                                                                               (5.10) 

0

10 logw
WL
W

= ⋅ ,     dB                                                                                                             (5.11)   

Vlera referente 12 2
0 10 /I W m−= ,  ndërsa vlera referente 

2
120

0 0 10pW A W
cρ

−= ⋅ =
⋅

(në SHBA 

shpeshherë merret  1310 W− ). Sipërfaqja 2
0 1A m= . 

Niveli i fuqisë së zërit përcaktohet sipas barazimit: 

22

2
0 0 0 0 0

10 log 10log 10log 10logw p
p A p A AL L
p A p A A

 
= ⋅ = + = + 

 
                                               (5.12) 

Në kushtet kur: 0A A=  del: w pL L= ; 
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ku 2

0 1A m=  - sipërfaqja bazë;  

A -sipërfaqja e përgjithshme, nëpër të cilën shpërndahet zëri. 

Gjatë mbledhjes së disa burimeve të zërit, duhet të kihet kujdes që të mos mblidhen shtypjet, por 

intensiteti  1 2, ,...., nI I I , ose katrorët e shtypjeve të zërit. Nëse kemi të bëjmë me n burime zëri me 

intensitet të njëjtë I, shuma e tyre merret sipas barazimit: 

 

10 log 10logSHL n L L n= ⋅ = +                                                                                                  (5.13) 

Niveli i tërësishëm i dy burimeve të zërit ma kapacitet të njëjtë është: 

10 log 2 3SHL L L= + = +                                                                                                           (5.14) 

Që do të thotë se rritet për 3 dB. Nëse në lokal janë 10 burime zëri me kapacitet të njëjtë, niveli I 

tërësishëm rritet për 10. 

Nëse kemi të bëjmë me disa burime të zërit me intensitet të ndryshëm 1 2, ,...., nI I I , mblidhen dhe 

në këtë rast niveli i fuqisë së zërit është: 

( )1 210 10log , ,....,i nL I I I= ⋅                                                                                                      (5.15) 

5.2.3. Shpërndarja e zërit 

Në gazra shpejtësia e shpërndarjes së zërit është: 

 

pc v R Tκ κ ρ κ
ρ
⋅

= = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ,     /m s                                                                              (5.16) 

ku :  p

v

c
c

κ = -  raporti i nxehtësive specifike: 

ρ  -  dendësia e ajrit në 3/kg m ; 

p -  shtypja e ajrit në 2/N m ; 
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R -  konstantja individuale e gazit (ajrit) në / ( )J kgK  ; 

T -  temperatura e ajrit K. 

 

Për ajër shpejtësia e zërit gjendet sipas barazimit të mëposhtëm: 

1.4 287 20c T T= ⋅ ⋅ =                                                                                                          (5.17) 

 

Sipas barazimit të fundit del se shpejtësia e zërit në ajër varet nga temperatura e ajrit e jo nga 

shtypja. 

Shpejtësia e zërit në lëngje caktohet sipas barazimit:  

1c
K

ρ= ⋅ ,     /m s                                                                                                                 (5.18) 

Ku: 

VK
V p
∆

=
⋅

,     3 /m N                                                                                                                 (5.19) 

quhet kompresibiliteti (shtypshmëria), që paraqet ndryshimin relativ të vëllimit V për V∆  nën 

veprimin e shtypjes p. 

Nëpër trupa të ngurtë shpejtësia e zërit është:  

Ec
ρ

= ,     /m s                                                                                                                       (5.20) 

ku: E - moduli i elasticitetit në 2/N m . 

 
Nëse burimi i  zërit është në formë të pikës, nga ajo krijohet fusha e zërit në formë të sferës, prandaj 

sipas barazimit (5.12), del: 

0 0
2

0

10 log 10log 10log
4p w

A AAL L
A A rπ

− = − = =
⋅

                                                                     (5.21) 
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Për 3

0 1A m=  , del: 

20 log 11p wL L r= − −                                                                                                               (5.22) 

Sipas barazimit të fundit del se shtypja e zërit në fushën e lirë akustike zvogëlohet gjithmonë për 

20 log 20 log 2 6r dB⋅ = ⋅ =   . Në praktikë edhe kjo vlerë zvogëlohet për shkak të reflektimit. Në 

lokalet me ushtimë, niveli i zërit ngel së paku i pandryshuar. 

Në praktikë shpërndarja e zërit, zakonisht, shqyrtohet në një drejtim, që merret parasysh nëpërmjet 

faktorit të drejtimit Q, prandaj del: 

210 log
4p w

QL L
rπ

− =
⋅

                                                                                                             (5.23) 

Ku: Q – raporti i intensitetit te zërit në një drejtim dhe i intensitetit të zërit me kapacitetit të njëjtë 

të lëshuar nga sfera. 

 

Nëse këndi hapësinor është : 4 , 1;2 , 2; , 4Q Q Qπ π π= = =  dhe për / 2, 8Qπ = . 

Në hapësirën e mbyllur, në të cilën muret pjesërisht e përthithin zërin dhe pjesërisht e reflektojnë, 

zvogëlimi i nivelit të zërit është më i vogël. Ky zvogëlim varet nga aftësia e përthithjes së mureve 

dhe mund të shprehet me barazimin:  

2

410log
4p w

b

QL L
r Aπ

 
− = + ⋅ 

,     dB                                                                                     (5.24) 

Ku: bA - raporti i aftësisë përthithëse të sipërfaqeve rrethuese të lokalit dhe të sipërfaqeve rrethuese 

që tërësisht e përthithin zërin. 

5.2.4. Zhurma që krijojnë ventilatorët 

Zhurma që krijojnë ventilatorët nga një numër i madh faktorësh, siç janë: numri i rrotullimeve, 

sasia e ajrit, forma e lopatave të ventilatorit, sasia e ajrit që shytët, shpejtësia e ajrit, etj. Zhurma 

që krijohet për shkak të rrotullimit përcaktohet nga prodhimi i numrit të rrotullimeve n (rr/min) 

dhe nga numri i lopatave z sipas dendurisë:  
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60
nf z= ⋅ ,     Hz                                                                                                                       

(5.25) 

 

që sipas madhësisë dhe mënyrës së ndërtimit për ventilatorët që përdoren në sistemet e ventilimit 

dhe klimatizimit, sillen në kufijtë 200… 800 Hz. Pra, siç shihet, zhurma themelore i takon fushës 

së dendurive të ulëta. Në mënyrë që të krahasohen zhurmat e ndryshme të ventilatorit, përdoret 

termi nivel i fuqisë së zërit: 

0

10 logW
WL
W

=                                                                                                                          (5.26) 

Ku : W  -  fuqia e zërit në W ; 

12
0 10W −=  W -  fuqia referente e zërit. 

Niveli i fuqisë, për dallim nga shtypja, është madhësi karakteristike për përshkrimin akustik të 

burimit të zhurmës. Kjo mund të llogaritet me matjet e shtypjes së zërit, kur dihen vetitë përthisëse 

të lokalit në të cilin bëhen matjet. 

Për të gjithë ventilatorët (sipas Madison Grahman-it ose sipas Allen-it) niveli i zhurmës, 

përafërsisht, mund të përcaktohet sipas barazimit: 

'10 log 20log 10log 10log ,W WS t WS tL L V p L P p= + + ∆ = + + ∆      dB                                        (5.27) 

Ku: WSL - niveli specifik i zhurmës. Për të gjitha llojet e ventilatorëve vlen (1 4)WSL = ±  dB, nëse 

V  jepet në 3 /m h  dhe (1 4)WSL = ±  dB, nëse V jepet në 3 /m s  ;  

V  - prurja vëllimore në 3 /m h  ose në 3 /m s ; 

tp∆  - ndryshimi i  shtypjes së  tërësishme në Pa; 

P - fuqia e ventilatorit në kW. 
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Me ndryshimin e numrit të rrotullimeve të ventilatorit nga 1n , në 2n  ndryshon edhe niveli i 

zhurmës, që përcaktohet sipas barazimit: 

1
2 1

2

50 logW W
nL L
n

= +                                                                                                                (5.28) 

Sipas këtij barazimi del se me dyfishimin e numrit të rrotullimeve, niveli i zhurmës rritet për 

1 250 log / 50log 2 15n n dB= =  

Nëse ndryshon diametri i qarkut të punës nga 1D  në 2D , niveli i zhurmës ndryshon sipas barazimit:  

2
2 1

1

20 logW W
DL L
D

= +                                                                                                               (5.29)  

Kusht i rëndësishëm në sistemet me ventilator është izolomi akustik. Për këtë arsye hyrjet dhe 

daljet e ajrit nga ventilatorët duhet të bëhen gjithmonë me mansheta gome ose lëkure për ta 

ndërprerë transmetimin e vibrimeve me rrjetin e kanaleve. Përveç kësaj ventilatorët duhet të 

vendosen mbi amortizues, kurse bazamentet e tyre, mundësisht, të ndahen nga konstruktori i 

godinës me një boshllëk, të materialit amortizues. 

5.2.5. Ulja e zhurmës në rrjetin e kanaleve të ajrit 

Gjatë lëvizjes së ajrit në rrjetin e kanaleve të drejta, në kthesa dhe në daljet nëpër grilat e dhënies 

së ajrit në mjedis, ndodh një ulje ( shuarje) e zhurmës që krijojnë ventilatorët. 

Për kanale të drejtë, ulja e zhurmës llogaritet, sipas formulës: 

1 1.09K
a p lU

S
⋅ ⋅

= ⋅ ,     dB                                                                                                        (5.30) 

Ku: a - koeficienti i përthithjes së zhurmës nga materiali me të cilin është ndërtuar rrjeti i kanaleve 

të ajrit, që për dendurinë 250 Hz, që më së shumti është karakteristikë për sisteme të ventilimit dhe 

të klimatizimit, i ka këto vlera: 

- Për kanale te llamarinës : a = 0.01, 

- Për kanale prej tulle të suvatuar: a=0.042, 
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- Për kanale te betonit: a=0.07,Për kanale të veshura nga brenda me shajak: a= 0.2 …. 

0.5; 

P – perimetri i seksionit të kanalit në m; 

            S – seksioni tërthor i kanalit në 2m  ; 

            L - gjatësia e kanalit në m. 

Siç del sipas formulës (5.30) shuarja e zërit në kanalet e drejta varet nga raporti P/S. 

Nëse zbatohet barazimi (5.30) për një kanal 10 m me përmasa të seksionit tërthor 400 x 400 mm 

vërehet se në kushtet kur kanali është i ndërtuar nga llamarina, shuarja e zërit do të jetë: 

'
1

0.01 1.6 101.09 1.09
0.16ku ⋅ ⋅

= ⋅ = ,     dB                                                                                       (5.31) 

Ndërsa kur i njëjti kanal është ndërtuar prej betoni, zhurma do të ulet për: 

"
2

0.07 1.6 101.09 7.63
0.16ku ⋅ ⋅

= ⋅ = ,     dB                                                                                      (5.32) 

Që do të thotë se i njëjti kanal prej betonit e ul nivelin e zhurmës 7 herë më shumë sesa kanali prej 

llamarine. 

5.2.6. Masat për uljen e nivelit të zhurmës 

Veshja e kanaleve nga brenda me materiale që kanë koeficient të lartë përthithjeje është e 

nevojshme të bëhet kur kërkesat për uljen e zhurmës janë të mëdha. Kjo përcaktohet sipas 

llogaritjes së uljes së nivelit të zhurmës në rrjetin e shpërndarjes. Ndërsa nga jashtë kanalet e ajrit 

duhet të termoizolohen në tërë gjatësinë. Kjo bëhet për t´i kufizuar humbjet e nxehtësisë ose të 

ftohtësisë dhe për ta mënjanuar kondensimin që mund të krijohet në disa raste të veçanta. 

5.2.7. Zgjerimi i seksionit tërthor të kanalit  

Në kushtet kur rritet seksioni tërthor i kanalit, zvogëlimi i fuqisë së zërit përcaktohet sipas 

barazimit: 

2( 1)10log
4zk

mU
m
+

=                                                                                                                  (5.33) 
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Ku: 1

2

Am
A

=  

1A - seksioni tërthor i kanalit para zgjerimit në 2m ; 

2A - seksioni tërthor i kanalit pas zgjerimit. 

Për rastin kur zgjerimi i seksionit tërthor është në formë konike, zvogëlimi i fuqisë së zërit është 

shumë më i vogël dhe mund të mos merret parasysh. 

 

Figura.5.2. Zvogëlimi i nivelit të fuqisë së zërit me rritjen e skesionit. 

5.2.8. Vrimat për futjen e ajrit në lokal 

Vrimat për futjen e ajrit të përgatitur për klimatizim e zvogëlojnë mjaft fuqinë e zërit. Në mënyrë 

që ky veprim të jetë më i theksuar, vrimat për futjen e ajrit zakonisht kanë përmasa të vogla 

kundrejt gjatësisë valore të zërit, me ç´rast një pjesë e zërit reflektohet në drejtim të kundërt   të 

rrjedhjes së fluidit nëpër kanal. Ndryshimi i nivelit të fuqisë së zërit varet nga prodhimi i 

frekuencës dhe i rrënjës katrore të sipërfaqes së vrimës për futjen e ajrit dhe krahas kësaj, edhe nga 

pozita e vrimës në lokal ( faktori i drejtimit Q ). 
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5.2.9. Degëzimi i kanalit 

Zvogëlimi i nivelit të zhurmës me degëzimin e kanalit përcaktohet sipas barazimit:  

2
0(1 )10log

4dk
i

mU
m

+
= ,      dB                                                                                                   

(5.34) 

Ku: 

1

i
i

i

Sm
S +

=  

1
0

i iS Sm
S

++
=  

1, 2,....,i n=  

 

Fig.5.3. Zvogëlimi i nivelit të fuqisë së zërit me degëzimin e kanaleve. 
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6. RAST STUDIMOR – DIMENSIONIMI I KANALEVE TË NJË SISTEMI 

TË KONDICIONIMIT TË AJRIT 

 

6.1. Detyra projektuese për ventilimin dhe klimatizimin e shtëpisë  – “Big Brother” 

Prishtinë 

 
Duhet të punohet projekti kryesor për instalimet e ngrohjes/ftohjes dhe ventilimin për objektin. 

Gjatë punimit duhet që të merren parasysh, rregullat dhe normat ekzistuese të vendit, përkatësisht 

për Prishtinë dhe të cilat janë të zakonshme për këtë lloj të instalimeve. Si shtesë për punimin e 

projektit kryesor të ngrohjes, të shfrytëzohet  projekti i aprovuar arkitektonik ndërtimor. 

Kushtet e jashtme projektuese për llogaritje të ngrohjes janë ma së vijon: 

o Temperatura e jashtme e dimrit e projektuar:  -18°C  

o Objekti në zonën me shpejtësi të ngadalshme: 2 m/s  

o Objekti është me vendosje të lirë tipit katror  

 

Ngrohja e hapësirave të llogaritet me këto temperature projektuese  

Hapësira Dimrit Verës 

Hapësirat e ndryshme 20°C 24° C 

Banjot 24°C  

 

Për ngrohje të hapësirave së bashku me projektantin e pjesës arkitektonike të zgjidhen trupat 

ngrohës dhe ftohës të cilët me pamjen e tyre estetike do të kënaqin kriteret termoteknike, 

ekonomike  dhe ato higjienike. 
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6.2. Përshkrimi teknik 

 
Projekti kryesor makinerik për instalimet termoteknike në objektin “Big Brother në Prishtinë” –, 

(ngrohje/ftohje) në pajtim me kërkesat në detyrën projektuese dhe nevojat për klimatizimin e këtij 

lloji të objektit, është i përpiluar në sajë të teknologjisë kulminante modulare, që është e njohur sot 

në botë. Është i paraparë sistemi VRF i prodhuesit MIDEA –me ç’rast sistemi i kënaq të gjitha 

kërkesat e investitorit. 

Sistemi VRF është paraparë për pjesën e brendshme, kurse për studion finale jan paraparë klima 

kanalore me kanale te veçanta ku fokusi ka qenë tek dimensionimi i këtyre kanaleve. 

 Është paraparë klimatizim, me çka sigurohen kushtet e duhura të këndshme për punën e personelit 

dhe për qëndrim të këndshëm të banoreve në këtë objekt. Sistemi i paraparë e mundëson kursimin 

maksimal të energjisë, mandej punën ekologjike, mirëmbajtjen e lehtë dhe të thjeshtë dhe 

eksploatimin e sofistikuar.  Sistemi i paraparë punon në mënyrë plotësisht të automatizuar dhe pa 

zhurmë.  

VENTILIMI - trajtimi i ajrit behet me rekuperator, me të cilët bëhet prurja dhe thithja e ajrit. Këto 

pajisje duhet të jenë me njësi për rekuperim (rekuperatoi me pllaka). 

Projekti në të gjitha aspektet është i përpiluar në pajtim me normat dhe standardet evropiane për 

lloj të këtillë të objekteve (1995 ASHRAE Applications Handbook SP).  
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6.3. Koeficientët e transmetimit të nxehtësisë 

 
Tabela 6.1. Koeficienti i transmetimit termik për elementet individuale që i nënshtrohen 
përmirësimit nga neni 9.2 

 

Elementi i ndërtesës k vlera maksimale e 
lejueshme (W/m2K) 

Muri i jashtëm 0.35 

Muri në kontak me tokën 0.6 

Dyshemeja mbi tokë 0.5 

Kulmi i pjerrët i izoluar në dyshemenë e hapësirës së kulmit 0.3 

Kulmi i pjerrët i izoluar në plafonin e hapësirës së kulmit 0.3 

Kulmi i rrafshët 0.3 

Pllaka mes kateve që kufizohet me hapësirën e pangrohur 0.5 

Pllaka mes kateve  0.9 

Muri mes hapësirave të banimit 1.4 

Komponentët e qelqit (dritaret, dritaret e ҫatisë, dyert nga qelqi, 
muret ndarëse me qelq, etj.) 1.6 

 

Vlerat U për elementet nga qelqi bazohen në përformancën e të gjitha elementeve duke përfshirë 
qelqin dhe kornizën. 

Tabela është caktuar në bazë të rregullores. 

Kjo rregullore përcakton kërkesat minimale për përformancen energjetike të ndërtesave që 
zbatohen në ndërtesa të reja dhe ne ndertesa dhe njësit e ndërtesave që rinovohen apo 
rindërtohen. Këto kërkesa përcaktohen në mënyrë që të arrihet nivelet e kostos optimale dhe do 
të zbatohet për kategoritë e ndryshme të ndërtesave. 

Kjo rregullore është pjesërisht në përputhje me Direktiven për Përformancë Energjetike ne 
Ndërtesa (2010/31 EU). 
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Tabela 6.2. Koeficienti i mureve të jashtme. 

 

 

Fig. 6.1. Muri i jashtëm 
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Tabela 6.3. Koeficienti i mureve të brendshme. 

 

 

Fig. 6.2. Muri i brendshëm  
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Tabela 6.4. Koeficienti i dyshemesë. 

 

 

 

Fig. 6.3. Dyshemeja 
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Tabela 6.5. Koeficienti i tavanit. 

 

 

Fig. 6.4. Kulmi 
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6.4. Llogaritjet e humbjeve termike 

 

Tabela 6.6. Humbjet termike për studio finale. 
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Tabela 6.7. Fitimet e nxehtësisë për studio finale. 
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6.5. Ventilimi 

Qëllimi i ventilimit të ambientit është ndërrimi i ajrit të hapësirës së mbyllur, në mënyrë që 

përqendrimi i elementeve të dëmshme të krijuara nga vetë njeriu, siç janë dioksidi i karbonit dhe 

avujt e ujit, të reduktohet në aq sa është i lejueshëm si dhe të largohen pluhurat, tymi ose nxehtësia 

e tepërt. Ajri i brendshëm, që përmban këso elementesh, këmbehet me ajër të freskët duke krijuar 

brenda një lëvizje ajri në atë mënyrë që njerëzit e pranishëm ta ndjejnë freskinë e ajrit pa rryma të 

ftohta. Rryma e ajrit me shpejtësi midis 0.15 ÷ 0.5 m/s është e përshtatshme për shumicën e 

njerëzve që ndodhen në kushte normale, ndërsa shpejtësitë më të larta përdoren për veprimtari të 

rënda manual. 

Në përgjithësi ventilimi mund të ndahet: 

- Sipas qëllimit ventilimi mund të jetë nxjerrës ose dhënës. Me anën e ventilimit nxjerrës 

largohet ajri i prishur nga mjedisi, ndërsa ventilimi dhënës siguron në mjedis ajër të 

jashtëm të pastërt. 

- Sipas mënyrës së organizimit të këmbimit të ajrit dallojmë ventilimin lokal dhe ventilim 

të përgjithshëm. 

Ventilimi lokal largon ndotësit e ajrit nga vendet me lirim intensiv të tyre duke siguruar 

kështu kushte higjeniko-sanitare vetëm në vende të caktuara. Ventili i përgjithshëm 

parashikon një këmbim ajri të atillë, që në zonën e punës të të gjithë mjedisit, të pakësohet 

përqendrimi i lirimeve të dëmshme gjer në shkallën e lejueshme sipas normave të higjienës. 

- Sipas mënyrës së rrymimit të pakontrolluar të ajrit në ambient, në kushtet kur dyert dhe 

dritaret janë të mbyllura, ventilimi mund të jetë infiltrues dhe eksfiltrues. 

Infiltrimi paraqet futjen e ajrit të jashtëm në lokal nëpërmjet poreve të konstruksionit të një 

ndërtese pë shkak të ndryshimit ndërmjet shtypjes së ajrit të jashtëm dhe atij të ndërtesës për shkak 

të ndryshimit ndërmjet shtypjes së ajrit të jashtëm dhe atij të brendshëm dhe veprimit të erës. 

Intensiteti i infiltrimit varet nga kushtet atmosferike të jashtme dhe nga parametrat e ajrit të 

brendshëm, nga tipi dhe nga hermetizimi i dyerve dhe dritareve, nga lloji i mureve rrethues dhe 

nga cilësia e punimit të tyre. 
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Depërtimi i ajrit nga Brenda jashtë ndërtesës quhet eksfiltrim. 

Përveç kësaj, në raste kur gjatë zhvillimit të procesit të prodhimit mund të ndodhin defekte dhe ka 

lirim të madh të ndotësve të dëmshëm, parashikohet edhe ventilimi i avarisë. 

6.5.1. Ventilimi natyror 

  
Ventilimi natyror është lëvizja e pakontrolluar e ajrit brenda dhe jashtë çarjeve dhe vrimave të 

vogla në një objekt. Në të kaluarën, kjo rrjedhje ajri zakonisht hollonte mjaftueshëm ndotësit e 

ajrit për të ruajtur cilësinë e duhur të ajrit të brendshëm. Sot, ne i mbyllim ato çarje dhe vrima për 

t'i bërë shtëpitë tona më efikase ndaj energjisë dhe pasi një shtëpi të jetë izoluar siç duhet me ajër, 

ajrimi është i nevojshëm për të mbajtur një mjedis të brendshëm të shëndetshëm dhe të rehatshëm. 

Hapja e dritareve dhe dyerve siguron gjithashtu ajrim natyral, por shumë njerëz i mbajnë shtëpitë 

e tyre të mbyllura sepse përdorin sisteme qendrore të ngrohjes dhe ftohjes gjatë gjithë vitit. 

Ventilimi natyror është i paparashikueshëm dhe i pakontrollueshëm—nuk mund të mbështeteni 

tek ai për të ajrosur një shtëpi në mënyrë uniforme. Ventilimi natyror varet nga hermetika e 

shtëpisë, temperaturat e jashtme, era dhe faktorë të tjerë.  

Gjatë motit të butë, disa shtëpive mund t’i mungojë ajrimi i mjaftueshëm natyror për largimin e 

ndotësve. Gjatë motit me erë ose motit ekstrem, një shtëpi që nuk është izoluar siç duhet nga ajri 

do të jetë e thatë, e pakëndshme dhe e shtrenjtë për t'u ngrohur dhe ftohur. 

Pra, ventilimi natyror është rezultat i ndryshimit të dendësisë së ajrit të ambientit dhe të ajrit të 

jashtëm, i ndryshimit të shtypjeve të ajrit, të shkaktuar nga veprimi i erës në ajrin e jashtëm dhe i 

ndryshimit të lagështisë ndërmjet ajrit të brendshëm dhe të ajrit të jashtëm. 

Nëse dendësia e ajrit të brendshëm dhe atij të jashtëm janë të barabarta, nuk ka ndryshim të shtypjes 

dhe për pasojë nuk do të ketë as rrymim të ajrit nëpër vrima.  

Veprimi i ventilimit natyral mund të përmirësohet në qoftë se bëhen dy vrima në një lartësi të 

caktuar h.  

hgpp
hgpp

j

b

⋅⋅+=
⋅⋅+=

ρ
ρ

2

1                                                                                                                       (6.1) 

  80 
 



          
 
 

6.5.2. Ventilimi mekanik 

  
 
Më parë kemi vërtetuar se ventilimi natyral është pasojë  e ndryshimit të temperaturës së ajrit të 

ambientit dhe të ajrit të jashtëm, i veprimit të erës, si dhe i veprimit të kombinuar të këtyre dy 

veprimeve. Në kushtet kur ky lloj ventilimi nuk do t’i kënaqte kërkesat e nevojshme, përdoret 

ventilimi mekanik.  

Ventilimi mekanik është sistem ventilimi në të cilin ajri zhvendoset me anën e ventilatorëve që 

mundësojnë krijimin e parametrave të kërkuar të mjedisit brenda godinës dhe rregullimin e këtyre 

parametrave në një shkallë shumë më të lartë sesa me ventilimin natyror. Këto sisteme bëhen të 

domosdoshme në rastin e krijimit të mjediseve me gaze, ose me pluhur, brenda godinës e që 

paraqesin rrezik zjarri ose shpërthimi. 

Mangësitë themelore të sistemeve të ventilimit mekanik janë shpenzimet më të larta të investimit 

dhe të eksploatimit.   

6.5.3. Kalkulimi i sasisë së ajrit për ventilim dhe dimensionimi i kanaleve 

Vëllimi i ajrit të ventilimit përcaktohet për çdo ambient veçmas duke marrë parasysh përqendrimin 

e substancave të dëmshme. Përndryshe, vëllimi i ajrit të ajrosjes duhet të përcaktohet sipas 

rezultateve të hulumtimit. Nëse natyra dhe përqendrimi i substancave të dëmshme nuk është i 

mundur të përcaktohet, ajri i këmbyer llogaritet si më poshtë: 

 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝑙𝑙 ∙ 𝑛𝑛,     [𝑚𝑚3/ℎ] ,                                                                                                            (6.1) 

Ku: 

𝑉𝑉𝑙𝑙 -  vëllimi i lokalit në  [𝑚𝑚3] ; 

𝑛𝑛 - këmbimi minimal i ajrit në orë, duke ju referuar tabelës së këmbimit të ajrit. 
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Tabela 6.8.  Shkalla e ventilimit të ajrit. 

Lloji i objektit Norma e këmbimit të ajrit 

Ambientet 
shtëpiake 

Dhoma e ndenjes së apartamenteve 
ose ambienteve të banimit të 
bujtinave 

3 𝑚𝑚3/ℎ për 1 𝑚𝑚2 në ambiente banimi 

Kuzhinë në banesë ose bujtinë 6 - 8 
Banjo 7 - 9 
Kabina e dushit 7 - 9 
Tualet 8 - 10 
Lavanderia e shtëpisë 7 
Dhoma e gardërobës 1.5 
Depo 1 
Garazh 4 - 8 
Bodrum 4 - 6 

Ambiente 
industriale dhe 

ambiente të mëdha 

Teatër, kinema, sallë konferencash 20-40 𝑚𝑚3 për çdo vizitor 
Zyrë 5 - 7 
Banka 2 - 4 
Restorant 8 - 10 
Bar, kafe, sallë bilardo 9 - 11 
Kuzhinë profesionale 10 - 15 
Supermarket 1.5 - 3 
Kimistit 3 
Garazhe dhe dyqane riparimi 
automjetesh 6 - 8 

WC publike 10 - 12 
Salla vallëzimi dhe klube disko 8 - 10 
Dhomat e duhanit 10 
Dhomat e serverëve 5 - 10 

Sallë sportive 80 𝑚𝑚3 ose më shumë për çdo sportist dhe 
20 𝑚𝑚3 ose më shumë për çdo shikues 

Deri në 5 vende pune 2 
Më shumë se 5 vende pune 3 
Depot 1 - 2 
Dhomë Lavanderie 10 - 13 
Pishine 10 - 20 
Dyqan lyerjeje industriale 25 - 40 
Dyqan makinerie 3 - 5 
Klasa e shkollës 3 - 8 
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Rezistenca e ajrit në sistemin e ventilimit përcaktohet kryesisht nga shpejtësia e ajrit në këtë sistem. 

Rezistenca e ajrit rritet drejtpërdrejt në proporcion me rrjedhën e ajrit. Ky fenomen njihet si humbja 

e presionit. Presioni statik i prodhuar nga një ventilator shkakton lëvizjen e ajrit në sistemin e 

ventilimit me një rezistencë të caktuar. Sa më e lartë të jetë rezistenca e ventilimit në sistem, aq 

më pak rrjedha e ajrit të ventilatorit. Humbjet e fërkimit për ajrin në kanalet e ajrit si dhe rezistenca 

e pajisjeve të rrjetit (një filtër, silenciator, ngrohës, valvola dhe amortizues, etj.) mund të llogariten 

duke përdorur tabelat dhe diagramet e përfshira në katalog. Humbja totale e presionit është e 

barabartë me të gjitha vlerat e humbjes së presionit në një sistem ventilimi. 

 

Tabela 6.9. Shpejtësia e rekomanduar e lëvizjes së ajrit brenda kanaleve të ajrit. 

Lloji Shpejtësia e ajrit, m/s 

Kanalet kryesore të ajrit 6.0 - 8.0 

Degët anësore 4.0 – 5.0 

Kanalet e shpërndarjes së ajrit 1.5 – 2.0 

Grilat e furnizimit me tavan 1.0 – 3.0 

Ekstrakt grilat 1.5 – 3.0 

 

Llogaritja e shpejtësisë së ajrit në kanalet e ajrit: 

𝑣𝑣 = 𝑉𝑉
3600∙𝐴𝐴

 ,     m/s                                                                                                                                 (6.2) 

V - kapaciteti ajrit [𝑚𝑚3] ; 

A – Sipërfaqja e kanalit [𝑚𝑚2] ; 

 

 Rekomandimi 1 

Humbja e presionit në sistemin e kanalit mund të reduktohet për shkak të seksionit më të madh të 

kanalit i cili siguron shpejtësi relativisht të barabartë të ajrit në të gjithë sistemin. Figura më poshtë 

tregon se si të sigurohet shpejtësia relativisht e barabartë e ajrit në sistemin e kanalit me humbje 

minimale të presionit. 
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Figura.6.1. Reduktimi i kanalit në seksione. 

 

 Rekomandimi 2 

Sistemet e gjata me shumë grila ventilimi, instalojnë një ventilator në mes të rrjetit. Një zgjidhje 

e tillë ka disa përparësi. Nga njëra anë, humbjet e presionit zvogëlohen, nga ana tjetër, përdoren 

kanale më të vogla. 

 

Figura.6.2. Sistemet e gjata  me shumë grila ventilimi. 

 

Raporti ndërmjet shpejtësisë së ajrit në kanal, sipërfaqes së seksionit tërthor të kanalit dhe prurjes 

së ajrit shprehet me barazimin: 

3600aV A W= ⋅ ⋅  ,     hm /3                                                                                                           (6.3) 

aV  - prurja e ajrit në m3/h ; 

A - sipërfaqja e seksionit tërthor të kanalit në m2; 
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W – shpejtësia e ajrit në kanal në m/s ; 

Sasia e nevojshme e ajrit të ventilimit në m3/h sipas Tab.1.9.nga libri “Krasniqi, F.: Ventilimi dhe 

klimatizmi” për një person është 30-40 m3/h 

Numri i njerëzve është përvetësuar 60 persona për shtëpinë. 

Sasia e nevojshme e ajrit të freskët sipas sasisë së ajrit për persona: 

𝑉𝑉𝑎𝑎1 = 𝑉𝑉 ∙ 𝑛𝑛 = 35 ∙ 60 = 2100 ,     hm /3                                                                                     (6.4) 

Numri i ndërrimeve të ajrit në zyre për kushte normale: 

𝑛𝑛 = 𝑉𝑉𝑎𝑎1
𝑉𝑉

= 2100
576

= 3.64  ,𝑝𝑝ë𝑟𝑟𝑣𝑣𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟 4 𝑛𝑛𝑛𝑛ë𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟 𝑛𝑛ë 𝑟𝑟𝑟𝑟ë                                                     (6.5) 

Sasia e nevojshme e ajrit të freskët sipas numrit të preferuar të ndërrimeve: 

𝑉𝑉𝑎𝑎 = 𝑛𝑛 ∙ 𝑉𝑉 = 4 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
ℎ

∙ 576 𝑚𝑚3 = 2304,      𝑚𝑚
3

ℎ
                                                                                 (6.6) 

Sasia e nevojshme e ajrit: 
𝑉𝑉𝑎𝑎1+𝑉𝑉𝑎𝑎

2
= 2100+2304

2
= 4404,      𝑚𝑚

3

ℎ
                                                                                                  (6.7) 

Sasia e tërësishme e ajrit për ventilimin e hapësirës: 

Përvetësohet vlera  𝑉𝑉 = 4400,      𝑚𝑚
3

ℎ
 

Për këtë detyrë projektuese llogaritjet i kemi bërë duke i përdorur programet e Microsoft – EXEL, 

shih tabelën 6.10.  

 

Tabela 6.10. Sasia e ajrit për ventilim për studio finale. 

 

SASIA E AJRIT PËR VENTILIM 
  

Hapësira  Pjesa tjetër 
Sipërfaqja                        S= 576.00 m²   
Lartësia e hapësirës           h= 5.2 m Vëllimi      Vh=  2995.20 m³ 
Numri i ndërrimeve të ajrit 4.00 m³/h   
Sasia e nevojshme e ajrit - Va1= 11980.80 m³/h Përvetësojmë: 

  V=12000.00 m³/h 
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6.5.4. Llogaritja aerodinamika e kanaleve të ventilimit 

 

Tabela 6.11. Aerodinamika e kanaleve të ventilimit. 
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6.5.5. Pesha e kanaleve të ventilimit 

Tabela 6.12. Pesha e llamarinës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesha e llamarinës (kg/m) 

 Ø  D mm 0,6 
mm 

0,8 
mm 

1 
mm 

           Ø 80 1.37 1.76 2.3 
           Ø 100 1.71 2.22 2.88 
           Ø 125 2.14 2.79 3.6 
           Ø 140 2.39 3.14 4.03 
           Ø 150 2.56 3.37 4.32 
           Ø 160 2.74 3.6 4.61 
           Ø 180 3.08 4.06 4.12 
           Ø 200 3.42 4.52 5.76 
           Ø 224 3.83 5.07 6.45 
           Ø 250  4.27 5.67 7.28 
           Ø 280 4.78 6.36 8 
           Ø 300 5.12 6.82 8.58 
           Ø 315 5.37 7.17 9.01 
           Ø 355 6.05 8.08 10.16 
           Ø 400 6.82 9.1 11.44 
           Ø 450 7.67 10.24 12.88 
           Ø 500 8.52 11.38 14.32 
           Ø 560 9.54 12.74 16 
           Ø 600 10.22 13.65 17.2 
          Ø 630 10.73 14.33 18.06 
           Ø 710 11.85 16.15 20.36 
           Ø 800 13.4 18.2 22.88 
           Ø 900 15.1 20.48 25.76 
           Ø 1000 16.8 22.76 28.64 
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Tabela 6.13. Pesha e kanaleve për një rekuperator 

Studio Finale - 0.6 mm 
Diametri Pesha e llamarines (kg/) Gjatësia (m) Pesha (kg) 

 Ø 500 8.52 4.7 40.044 

 Ø450 7.67 1.8 13.806 

 Ø 400 6.82 4.8 32.736 

 Ø 350 6.05 3 18.15 
      104.736 

 

PRURJE - THITHJE 
209.472 (kg) 

 

Tabela 6.14. Pesha e kanaleve për ventilim. 

PRURJE - THITHJE 
418.944 (kg) 

 

6.5.6. Grilat 

 

Tabela 6.15. Vëllimi ajrit për grila rrethore 3 /m h . 

Diametri 
mm∅  

Sipërfaqja 
efektive e 
grilave  

2m  

Shpejtësitë e ajrit  m/s 

1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 

100 0.004 22 29 36 43 58 72 86 101 115 
150 0.0085 46 61 77 92 122 153 184 214 245 
200 0.0157 85 113 141 170 226 283 339 396 452 
250 0.0257 139 185 231 278 370 463 555 648 740 
300 0.0381 206 274 343 411 549 686 823 960 1097 
350 0.0536 289 386 482 579 772 965 1158 1351 1544 
400 0.073 394 526 657 788 1051 1314 1577 1840 2102 
450 0.0955 516 688 860 1031 1375 1719 2063 2407 2750 
500 0.115 621 822 1035 1242 1656 2070 2484 2898 3312 
550 0.192 1037 1382 1728 2074 2765 3456 4147 4838 5530 
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6.5.7. Zgjedhja e trupave ventilues 

 

 Rekuperatorët 

Rekuperatorët e nxehtësisë janë pajisje që lejojnë rikuperimin e një pjese të energjisë së ajrit të 

kondicionuar të brendësisë së një ambienti të pajisur me një sistem ajrimi mekanik. Ato përbëhen 

nga një këmbyes nxehtësie që e vendos ajrin e nxjerrë të brendshëm në kontakt termik me ajrin e 

jashtëm për rinovim. Në dimër e ngrohin paraprakisht ajrin e ftohtë nga jashtë dhe në verë e lënë 

të ftohet, kanë edhe disa filtra që përmirësojnë cilësinë e ajrit. Në këtë mënyrë, është e mundur të 

rikuperohet një përqindje e lartë e energjisë së përdorur për ngrohjen ose ftohjen e ajrit brenda një 

dhome, e cila do të humbiste plotësisht pa rekuperatorin. Normalisht, ato vijnë si kuti me disa 

grykë që janë instaluar në sistemin e ventilimit, duke përfshirë ventilatorët për impulsion dhe 

kthim. 

 

Figura 6.3. Pamja e një rekuperatori të nxehtësisë 

 

 

  89 
 



          
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4. Pamja e një rekuperatori të nxehtësisë gjatë punimeve. 
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Trupat ventilues si dhe katalogët për kanale dhe grila janë zgjedhur nga kompanitë e përmendura 

më poshtë në kapitullin e tetë. 

 

6.6. Klimatizimi 

 

 Përllogaritja për humbjet/përfitimet e transmetimit, është bërë sipas rekomandimeve të prodhuesit 

të pajisjes, në të gjitha aspektet është i përpiluar në pajtim me normat dhe standardet evropiane për 

lloj të këtillë të objekteve (1995 ASHRAE Applications Handbook SP).  

Këtë e mundëson instalimi bashkëkohor modular për ngrohje/ftohje, e cila në vete i përmban 

kushtet e mira të eksploatimit gjatë punës e këto janë: - Instalimi i zgjedhur i brendshëm makinerik 

(avullues) maksimalisht është në përputhje me enterierin e objektit, me ç’rast nuk duhet të pengojë 

në funksionet e personelit dhe të klientëve.  

Është paraparë që avulluesit të montohen në tavanin e ulur në objektin. Kështu, ato janë jashtë 

mundësisë së prekjes nga ana e personelit dhe të vizitorëve dhe nuk pengojnë në funksionimin e 

objektit. Instalimi i brendshëm gjatë eksploatimit jep mundësi për qasje maksimale për 

mirëmbajtjen e avulluesve, si dhe për mbajtjen e pastërtisë në brendësinë e objektit. Për 

ngrohje/ftohje në hapësirën, janë paraparë avullues të llojit MDV me kapacitete përkatëse. 

Zgjedhje e elementeve të jashtme makinerike është në pajtim me arritjet bashkëkohore evropiane 

(botërore) në lëmin e ngrohjes dhe ftohjes të ashtuquajtura POMPA NGROHËSE. Njësit e jashtme 

janë të vendosur mbrapa  objektit, kështu që aspak nuk angazhojnë ndonjë pjesë të hapësirës së 

nevojshme për përdorim  të objektit. Me këtë lirohet hapësirë në objektin, që mund të fitojë 

funksion tjetër eksploatimi dhe të dobishëm. 

Lidhja mes njësive te jashtme  dhe avulluesve është e thjeshtë dhe e padukshme. Ajo zbatohet në 

vende të parapara për këtë, ose atje ku nuk ka hapësirë të paraparë, përçohet në vetë muret e 

objektit, ose në kanale të posaçme të instaluara për këtë dedikim. Lidhja energjetike midis njësive 

te jashtme dhe avulluesve është me medium freon R410A, që tërësisht është ekologjike për 

eksploatim. 

Karakteristika punuese të pajisjes: 
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- Diapazon i punës: regjimi dimëror: prej – 20 °C (dhe në temperatura më të ulëta) deri më 

+ 15.5 °C regjimi veror prej + 43 °C deri – 5 °C . 

- Arritja e temperaturave të brendshme: regjimi dimëror + 24 °C regjimi veror + 14 °C. 

Drenazhi i kondensatit nga avulluesit dhe kompresorët bëhet përmes gypave përçues plastik dhe 

transportohet në nyjet më të afërta sanitare ose në vendet e parapara për këtë. 

Kjo pajisje makinerike është aq e sofistikuar që nuk ka kurrfarë mundësie për avarie plotësuese 

(ndryshkje, vërshim, ngrirje, plasje e instalimit të gypave përçues, mosfunksionim për shkak të 

intervenimit në defektet e pajisjes makinerike e tjera). Si e tillë, pajisja nuk është burim i ndotjes 

(në enterier ose eksterier), që do të rezultonte gjatë eksploatimit të pajisjes së zgjedhur, për 

sigurimin e komoditetit të kërkuar. Kështu, ajo e mundëson ambientin maksimalisht të pastër 

ekologjik të hapësirës në të cilën është i vendosur objekti.  

Instalimi jep mundësi për punë parciale vetëm për disa funksione në objektin, për një hapësirë ose 

grup të hapësirave, ndërsa në pjesën tjetër, që nuk është në funksion ai nuk punon.  

Me këtë arrihet kursimi maksimal i energjisë elektrike. 

6.6.1. Llogaritja aerodinamika e kanaleve të klimatizimit 

 

Tabela 6.16. Aerodinamika e kanaleve të klimatizimit. 
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6.6.2. Pesha e kanaleve të klimatizimit 

 

Tabela 6.17. Pesha e kanaleve për një klimë kanalore 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRURJE - THITHJE 
73.89 (kg) 

 

 

Tabela 6.18. Pesha e kanaleve për klimatizim. 

PRURJE - THITHJE 
147.78 (kg) 

 

 

 

 

Studio Finale - 0.6 mm 
Diametri Pesha e llamarinës (kg/m) Gjatësia (m) Pesha (kg) 

 Ø 355 6.05 3 18.15 

 Ø 315 5.37 3.5 18.795 
     

    36.945 
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6.6.3. Zgjedhja e trupave klimatizues 

 

 Klima kanalore 

Drejtimi i hyrjes së ajrit është nga pjesa e pasme si standard ose mund të ndryshohet në fund. 

 
Figura 6.5. Pozicioni fleksibël i marrjes së ajrit. 

 

Pompa e integruar e kondensatit mund të ngrejë ujin e kondensatës deri në 750 mm 

 

 
Figura 6.6. Pompa e integruar e kondenzatit. 

 

Njësitë mund të instalohen si sisteme dyshe: një njësi e jashtme mund të lidhet me dy njësi të njëjta 

të brendshme. Njësitë e brendshme mund të kombinohen në cilindo nga vlerësimet e ndryshme të 

disponueshme. 

 
Figura 6.7. Kombinim binjak. 
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Tabela 6.19. Seria e klimave kanalore A6. 

 

 
 

  95 
 



          
 

 
Trupat trupat klimatizues si dhe katalogët për kanale dhe grila janë zgjedhur nga kompanitë e 

përmendura më poshtë: 
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Figura 6.8. Skena finale. 
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Figura 6.9. Faza e parë e implementimit 
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Figura 6.9. Faza e dytë e implementimit. 
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Figura 6.10. Faza e fundit e implementimit. 
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7. PËRFUNDIMI DHE REKOMANDIMET 
 

Ventilimi është një grup veprimesh dhe teknikash që përdoren për të rregulluar këmbimi e ajrit 

dhe për të siguruar një gjendje specifike mjedisi ajri në ambiente dhe në vendet e punës. 

Ventilimi ruan parametrat e dëshirueshëm klimatik të ambienteve të brendshme në përputhje me 

normat e përcaktuara higjienike dhe kërkesat e teknologjisë. 

Jemi të rrethuar me ajër dhe thithim dhe nxjerrim 20.000 litra ajër çdo ditë. 

Sa i shëndetshëm është ajri që thithim? Ka një sërë aspektesh për të përcaktuar cilësinë e ajrit. 

 Përqendrimi i oksigjenit dhe dioksidit të karbonit në ajër. Ulja e oksigjenit dhe dioksidi 

i karbonit shkaktojnë mbytje në ambiente. 

 

 Përmbajtja e substancave të dëmshme dhe pluhuri në ajër. Përmbajtja e lartë e pluhurit, 

tymit të duhanit dhe substancave të tjera në ajër janë të dëmshme për organizmin e njeriut 

dhe mund të shkaktojnë sëmundje të ndryshme të mushkërive dhe lëkurës. 

 

 Aromat. Era e keqe shkakton parehati dhe irriton. 

 

 Lagështia e ajrit. Lagështia shumë e lartë ose e ulët na bën të ndihemi të pakëndshëm dhe 

madje mund të provokojë sulme akute të sëmundjes për njerëzit e sëmurë. Lagështia e ajrit 

është e rëndësishme edhe për klimën e brendshme. Për shembull, dyert, kornizat e 

dritareve, mobiljet mund të tkurren për shkak të lagështirës shumë të ulët në dimër dhe të 

fryhen në mjedise me lagështi, p.sh. në pishina, banjo. 

 

 Temperatura e ajrit. Temperatura e rehatshme e brendshme është brenda 21-23 °C. 

Temperaturat më të larta ose më të ulëta ndikojnë në aktivitetin fizik dhe mendor dhe 

gjendjen shëndetësore. 
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 Lëvizja e ajrit. Rritja e lëvizjes së ajrit në ambiente shkakton rryma dhe lëvizja e ulët e 

ajrit shkakton mbulimin e ajrit. Secili nga këta faktorë ndikon në mirëqenien tonë. 

Sistemi i ventilimit i rregulluar siç duhet është zgjidhja e vetme në këtë situatë. Duhet siguruar 

furnizim me ajër të filtruar në verë dhe furnizim me ajër të filtruar dhe të ngrohur në dimër si 

dhe nxjerrjen e ajrit të ndenjur nga ambientet. 

Çdo sistem ventilimi duhet të përfshijë furnizimin sinkron të ajrit të pastër dhe nxjerrjen e 

shkarkimit të ajrit duke siguruar kështu ekuilibrin ideal të ajrit në dhomë. Në rast të marrjes së 

dobët ose të pamjaftueshme të ajrit nga jashtë, përmbajtja e oksigjenit zvogëlohet, lagështia 

dhe niveli i pluhurit rriten. Nëse ventilimi i shkarkimit nuk sigurohet ose nuk është efikas, ajri 

i ndotur, erërat, lagështia dhe substancat e dëmshme nuk hiqen. 

Një faktor më i rëndësishëm për sistemin e ventilimit të rregulluar siç duhet është funksionimi 

i përbashkët i kanaleve të ajrit të furnizimit dhe shkarkimit. Nëse ajrimi i brendshëm sigurohet 

vetëm nga shkarkimi i ajrit, p.sh. nga një ventilator ekstrakt i banjës, i vetmi burim i mundshëm 

i furnizimit me ajër janë boshllëqet në dritare, dyer dhe elementë ndërtimi. Ky furnizim i 

pakontrollueshëm i ajrit rezulton në hyrje të pluhurit, erëra dhe rryma. 

Grilat e ventilimit në dyert e banjës, rrethojat e mureve ose dritareve, dritaret e hapura janë të 

vetmet burime natyrore të ajrit që mund të kompensojnë nxjerrjen e ajrit. Megjithatë ajrimi 

mekanik është zgjidhja e vetme për të siguruar furnizim qendror të ajrit në dhoma. 

Sistemet e klimatizimit përdoren si për qëllime komforti ashtu edhe për qëllime industriale. Në 

objektet social-kulturore, ndërprerja e funksionimit të sistemit të klimatizimit për një kohë të 

shkurtër, zakonisht nuk krijon ndonjë problem të madh. Kështu nuk është rasti me objektet 

industriale, në të cilat proceset e ndryshme teknologjike kanë kërkesa serioze për parametra të 

ajrit të brendshëm, ku çdo ndërprerje e funksionimit të sistemit, ose çdo mospërfillje për 

procesin teknologjik, shpeshherë shoqërohet edhe me dëmtime në prodhim. 

Pajisjet e kondicionimit për objekte të ndryshme vendosen sipas objektit që kondicionohet, 

sipas skemës së përzgjedhur dhe sipas mundësive praktike të paraqitura.  Zakonisht vendosen 

në bodrum, por mund të vendosen edhe në dyshemetë e godinës, madje edhe në tarraca, kur 
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pajisjet janë të përmasave të vogla dhe skemat e shpërndarjes së ajrit favorizojnë një zgjidhje 

të tillë.   

Ngarkesa kryesore e nxehtësisë dhe lagështisë në këto mjedise krijohet nga personat që 

ndodhen në sallë, ndërsa nxehtësia që hyn nga jashtë, falë transmetimi dhe rrezatimi, është 

relativisht i vogël.  Në varësi të numrit maksimal të njerëzve, përcaktohet kapaciteti i pajisjeve 

të ventilimit dhe klimatizimit.  Fluksi i ajrit të pastër për çdo person supozohet të jetë i 

mjaftueshëm. 

Instalimi i kondicionimit zgjidhet dhe llogaritet për ftohje në verë, por edhe për ngrohje në 

dimër. Për përdorimin më ekonomik të instalimit, duhet të parashikohet funksionimi i pjesshëm 

ose i plotë me ajër të riqarkulluar (veçanërisht kur sallat nuk janë të mbushura plotësisht me 

njerëz). Duke qenë se këto objekte, në përgjithësi, kanë lartësi të mëdha, shpërndarja dhe ruajtja 

e një temperature uniforme të ajrit në mjedis nuk është e lehtë për t'u arritur, prandaj vendosja 

dhe llogaritja e vrimave në degët e shpërndarjes ose thithjes është shumë e vështirë. Vëmendje 

e veçantë duhet t'i kushtohet pastrimit të ajrit nga pluhuri me origjinë organike ose inorganike 

që krijohet gjatë lëvizjes së njerëzve.  Kjo nuk është vetëm një kërkesë higjienike, pasi pluhurat 

e ndryshëm shtresohen me kalimin e kohës në tavane dhe anësore dhe ndikojnë në ndryshimin 

e ngjyrës së veshjeve të këtyre ambienteve.  Pastrimi i këtyre faqeve apo i tavaneve do të ishte 

shumë i vështirë për vetë faktin se këto salla janë me lartësi të madhe. Për ajrosjen dhe 

klimatizimin e këtyre ndërtesave, zakonisht, përdoret një sistem shpërndarjeje ajri me presion 

të ulët me pajisje të vendosura në bodrum ose në katin e parë.  Sistemi i ftohjes përdoret vetëm 

disa orë në ditë, kështu që duhet të sigurohen njësi të vogla ftohëse që punojnë gjatë ditës dhe 

grumbullojnë ujë të ftohtë në depozita.  Për të kufizuar efektin e zhurmës së krijuar nga pajisjet, 

silenciatorët vendosen në hyrje dhe dalje të kanaleve kryesore.  Kohët e fundit po përdoret 

sistemi i kondicionimit me presion të lartë.  Në këtë rast masat për uljen e zhurmës duhet të 

jenë më të plota dhe me kërkesa të veçanta. 

Një studim i veçantë është i nevojshëm për sallat televizive dhe studiot e ndryshme, për të cilat 

kërkesat e nivelit të zhurmës janë shumë të larta. (nën 20 dB).  Në këto raste është shumë më 

mirë të sigurohet ajri përmes tavanit të shpuar ose mureve anësore.  Përpara çdo gryke nga e 

cila del ajri duhet të vendosen silenciatorë të zërit dhe shpejtësia e ajrit të mos jetë mbi 6 m/s, 
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ndërsa shpejtësia e daljes ose e marrjes së ajrit nuk duhet të jetë më e madhe se 1 m/s.  Përveç 

kërkesave për zhurmë të ambienteve televizive, problem përbën edhe nxehtësia e krijuar nga 

ndriçimi artificial, e cila arrin 200-500 W/m².  Kjo nxehtësi e përqendruar në disa zona të 

mjedisit, sipas skenave të përgatitura, krijon një shpërndarje jo uniformë të nxehtësisë dhe, për 

pasojë, do të ketë luhatje të dukshme të parametrave të ajrit të brendshëm. 

Një zgjidhje e mire do të ishte largimi i kësaj nxehtësie drejtpërsëdrejti nga burimi i lirimit të 

saj, pra nga llampa e ndriçimit, por kjo do të krijonte vështirësi, sepse skenat shpeshherë janë 

të lëvizshme. Në çdo rast largimi i nxehtësisë është mire të bëhet nga pjesa e sipërme e lokalit. 
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