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PËRMBLEDHJE 

Duke pasur parasysh që çdo ditë e më tepër po rritet kërkesa për ndërtim të ndërtesave 

dhe shtëpive të banimit  është shtuar nevoja për të pasur radiatorë për plotësimin e kërkesave të 

konsumatorëve. 

Menaxhimi i energjisë në shtëpi banuese po tentohet të arrihet në mënyrë sa më efikase 

me metodat më të reja, e për të arritur këtë janë duke u përdorur  sisteme të ngrohjes moderne. 

Çdo herë gjatë projektimit të objektit të banimit apo të punës, planifikohet pozita e 

vendosjes së radiatorëve në bazë të llogaritjes së sipërfaqes që duhet të ngrohet. 

Në këtë punim të masterit do të trajtohet konstruktimi dhe zhvillimi metodik i radiatorëve 

gjatë përdorimit të tyre në nxemje qendrore, si dhe modelimi me softuer bashkëkohorë. 

Gjithashtu në punim janë shqyrtuar, dizajnuar dhe llogaritur të gjitha komponentët që formojnë 

radiatorin duke filluar nga skema e prodhimit e deri te produkti që vendoset në përdorim. 

Që të shohim nga afër punën e prodhimit të radiatorëve na është mundësuar praktika dhe 

bashkëpunim nga Fabrika e Radiatoreve “Enrad” në Gjilan, ku kemi arritur të shohim 

projektimin, dizajnimin dhe montimin e radiatorëve mjaftë modern, të cilët përveç që në Kosovë 

kanë nisur që të eksportojnë edhe në vende të ndryshme të botës dhe po ashtu  janë bërë shumë të 

përdorshëm për ngrohjen e ambienteve te ndryshme. 
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KAPITULLI I 
1.0. HYRJE 

 

Radiatorët zakonisht përdoren për ngrohjen e shtëpive dhe ndërtesave. Siç nënkupton 

vetë emri ato rrezatojnë nxehtësi përmes energjisë elektrike ose lëngut të ndezshëm.  

Në shumicën e shtëpive nxehtësia gjenerohet së pari nga një kazan i vendosur në qendër, 

pastaj uji i nxehtë ose avulli rrjedh në radiatorët të cilët vendosen në të gjithë ndërtesën. 

Radiatorët janë një alternativë efikase e energjisë e cila mund të kursejë shumë pronarëve të 

shtëpive në vit në faturat e tyre të energjisë.  

Ekzistojnë shumë lloje të ndryshme të radiatorëve por më të njohurit janë radiatorët 

elektrikë dhe hidronikë. Radiatorët elektrikë funksionojnë përmes energjisë elektrike dhe ato nuk 

lidhen me një njësi të ngrohjes qendrore siç është një kazan. Ato janë makina të vetme kështu që 

janë ideale për familjet që kërkojnë një temperaturë të ndryshme në secilën dhomë. Ato janë të 

lira për tu instaluar dhe jashtëzakonisht efikase. Radiatorët hidronikë nga ana tjetër punojnë si 

pjesë e një kazani me vendndodhje qendrore. 

Kaldaja dërgon avull ose ujë të nxehtë në radiator përmes tubave të specializuar, dhe 

radiatorët lëshojnë nxehtësinë termike sistematikisht në shtëpi. Megjithëse kërkojnë më shumë 

kosto fillestare ata do të kursejnë para pronarëve të shtëpive në planin afatgjatë për shkak të 

efikasitetit dhe kostos së ulët të mirëmbajtjes. Sot radiatorët fshihen lehtësisht pas mureve, nën 

dysheme dhe brenda tavaneve. Sisteme të caktuara janë të efektshme deri në pikën ku ato janë 

plotësisht të padukshme jo vetëm nga shikimi, por edhe nga dëgjimi.  

Radiatorët e sotëm janë me efikasitet energjetik, kompakt e mjaft të fortë dhe mjaft të 

qëndrueshëm për të zgjatur me dekada. Radiatorët me panel të sheshtë janë perfekt për fshehje, 

janë krijuar që të jenë sa më të sheshta në mënyrë që të mund të vendosen kudo në shtëpi.  

Sipërfaqja e radiatorit është drejtpërdrejt proporcionale me sasinë e nxehtësisë që mund të 

gjenerojë kështu që shumë pronarë të shtëpive zgjedhin radiatorë aq të mëdhenj sa lejojnë vendet 

e tyre të fshehjes. Këto lloj radiatorësh mund të vendosen nën dysheme, mure, tavane, madje 

edhe mobilje.    
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1.1. Motivimi 
 

Radiatorët janë një lëmi mjaft interesante në të gjithë globin botëror për ngrohjen e 

shtëpive dhe të banesave. Duke e parë rëndësinë e cila po rritet çdo ditë e më shumë për 

radiatorët këtyre viteve të fundit për shkak të zhvillimit të hovshëm të përdorimit të tyre për 

ngrohje, kam shprehur interesim për të ditur më shumë për radiatorët gjatë procesit të prodhimit 

përkatësisht më shumë për konstruktimin dhe modelimin e tyre. Me radiatorin e duhur ju mund 

të kurseni shumë para gjatë gjithë jetës tuaj, dhe kjo do ta bëjë shtëpinë tuaj të rehatshme për 

vitet që vijnë.  

Për këtë kam bërë një studim më të thellë në lidhje me rolin e tyre dhe aplikimin e tyre në 

realizimin e një jete më të mirë për njerëzit. 

Radiatorët janë opsioni perfekt për nevojat tuaja për ngrohje 

 
1.2. Identifikimi dhe përshkrimi i problemit 

 
Në këtë punim të Masterit është paraqitur konstruktimi dhe dizajnimi i radiatorëve me 

përdorimin e softuerëve bashkohor siç janë: Solidworks, Autocad dhe pakot e programeve 

Microsoft Office. 

Kërkesat për radiator janë duke u rritur çdo ditë e me shumë për shkak të zhvillimit 

urbanistik të qyteteve, për këtë shkak duhet ti kushtojmë rëndësi. 

Për të përzgjedhur një radiator sa më adekuat duhet të shiçohen disa karakteristika 

teknike të tij, kjo bëhet nga njerëz ekspert dhe me eksperiencë ose kompani të ndryshme 

projektuese dhe montuese të tyre. 

Projektimi i tyre është një sfidë në vete sepse paraqet rrugën e nisjes së procesit të 

prodhimit të tyre e deri te përshtatja e tyre si produkt final. Për hartimin e këtij punimi janë 

përdorur rregullore dhe udhëzime të shumta që kanë të bëjnë me këtë lëmi. 
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KAPITULLI II 

2.0. HISTORIKU I ZHVILLIMIT TË NXEMJES DHE 

ZBATIMI I SAJ NË OBJEKTE BANIMI 

2.1. Historiku i zhvillimit te nxemjes qendrore 

Ideja për ngrohjen e vendit të banimit njerëzor është po aq e vjetër sa njerëzimi. Ndërsa 

njeriu evoluoi një transformim gradual ndodhi në mënyrën e jetesës së tij dhe si rezultat, njerëzit 

filluan të kalojnë më shumë kohë në një vend. Të vendosur në një vend njerëzit filluan të 

kërkonin përmirësim në komoditetin e tyre shtëpiak dhe ngrohja e shtëpive të tyre ishte një nga 

hapat e parë për ta arritur këtë komoditet. Metodat më të hershme dhe më primitive që vështirë se 

mund të quheshin sisteme ngrohëse ishin zjarret e hapura me një hapje çatie që më vonë u 

zëvendësuan me oxhaqe të mbyllura që mund të referoheshin si vatra. Megjithatë ata ishin larg 

nga ajo që mund të kualifikohet si një sistem ngrohjeje e lëre më për një sistem ngrohjeje 

qendrore. 

Synimi i një instalimi ngrohjeje në një objekt autonom banimi ka qenë e njohur për 

mijëra vjet. Ajo ishte përdorur tashmë në kohërat antike dhe referohej si “hipokausti”. Gjetjet 

arkeologjike vërtetojnë se ky lloj instalimi u shfaq që në vitin 2000 para Krishtit. Hipokausti u 

përdor në një shkallë të gjerë në Greqinë e lashtë (rreth shekullit të 4 para Krishtit) dhe në 

Romën e lashtë (rreth shekullit të I para Krishtit). Ato u përdorën kryesisht për të ngrohur 

ndërtesat publike të tilla si banjot e nxehta por edhe shtëpitë private. Një hipokaust ishte një 

sistem i ngrohjes së ajrit të ngrohtë sipërfaqësor. Në një nga dhomat në katin më të ulët shpesh 

në bodrum kishte një furrë që ngrohte ajrin, i cili më pas u shpërnda përmes një rrjeti kanalesh 

nën betonin (pllakat) e dhomës sipër dhe ndonjëherë edhe në muret e dhomës. 
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Fig. 1.1 Një sistem i ngrohjes qendrore “hipokausti” 

 

Një variant i caktuar i kësaj zgjidhjeje u përdor gjithashtu në Kalanë e Malborkut, dallimi 

ishte se përveç ngrohjes së dyshemeve dhe mureve, nxehtësia grumbullohej edhe në gurë të 

vendosur në një dhomë shtesë të akumulimit. Nga atje ajri i nxehtë futej në dhoma individuale 

përmes vrimave që gjendeshin në dysheme, siç paraqitet në fig. 1.2. 

 

Fig.1.2. Sistemi i ngrohjes mesjetare në kështjellën Malbork. 

Pas rënies së qytetërimeve antike teknologjia e sistemit të ngrohjes nuk u zhvillua shumë 

gjatë shekujve të ardhshëm, mirëpo një përparim i madh në teknologjinë e ngrohjes së dhomës u 

bë në shekullin e 18-të. 
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Uji dhe ajri si substancë jo e ndezshme dhe jo toksike që ishin të disponueshëm në atë 

kohë, u bënë një bartës i nxehtësisë i njohur dhe hynë në punë makinat turbo (p.sh. turbinat me 

avull). 

Uji ka një numër përparësish mbi ajrin, nxehtësia e tij specifike është më shumë se katër 

herë më e lartë që do të thotë se 4 herë më shumë energji mund të transportohet në një njësi të 

caktuar masive. Për më tepër  dendësia e tij (në presionin atmosferik) është mbi 800 herë më e 

madhe. 

2.2. Konceptet themelore teorike të ngrohjes qendrore 

Ngrohja paraqet procesin e prurjes së nxehtësisë. Fjalët: ftohtë, ngrohtë, nxehtë, flaktë 

janë koncepte me të cilët dallojmë gjendje të ndryshme dhe ngrohjen e trupit. Nxehtësia që duhet 

të sillet për ngrohjen e hapësirës së caktuar me qëllim që të mbahet temperatura e caktuar varet 

përveç nga kushtet klimatike edhe prej gjendjes së objektit.  

Kjo sasi e nxehtësisë përcaktohet sipas procedurës së caktuar në bazë të materialit 

ndërtimore të përdorur, e më pas duhet pasur kujdes për temperaturën e brendshme dhe të 

jashtme, si dhe përçueshmërinë dhe lëshueshmërinë e nxehtësisë së elementeve ndërtimore. 

Sasia e nevojshme e nxehtësisë paraqet bazë për përcaktimin e kapacitetit të sistemit për 

ngrohje dhe dimensionet e sipërfaqeve të nxehura. Nxehtësia e llogaritur për ngrohje nuk është e 

njëjtë për nxehtësinë reale të nevojshme për ngrohje për shkak se madhësitë fizike të materialit 

ndërtimore janë të ndryshëm nga madhësitë llogaritëse. 

Humbjet e nxehtësisë nga hapësira (lokali) ndodhin nëpërmjet sipërfaqeve të rrethuara 

(ndara) të hapësirës dhe për shkak të largimit të nxehtësisë nëpër vrimat e hapësirës. Objektet për 

të cilët të dhënat janë të standardizuara për llogaritje të sasisë së nevojshme të nxehtësisë për 

ngrohje janë: 

– ndërtesa banimi dhe objekte, 

– depo tregtare dhe shtëpi mallrash, 

– shkolla dhe salla koncerti, 

– klasa dhe kazerma, 

– hotele dhe punëtori, 

– kopshtin e fëmijëve dhe lloje të tjera. 
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Mbulimi i humbjeve të nxehtësisë mund të jenë prej: 

1. Burim direkt të nxehtësisë (furrë dhe kamin) – në të cilët procesi i djegies realizohet në vetë 

hapësirën që ngrohet. 

2. Burim indirekt të nxehtësisë (ngrohje qendrore) – ku procesi i djegies realizohet në një vend 

(në kaldajë), kurse ngrohja realizohet në tërë objektin. Lirimi i nxehtësisë realizohet nëpërmjet 

trupave të ngrohur (radiatorët), kurse bartës të nxehtësisë mund të jetë: uji, avulli ose ajri. 

 

2.3. Historiku i zhvillimit te radiatorëve 

Në vitin 1855 Franz San Galli një shkencëtar dhe biznesmen i lindur në Stettin (Poloni), 

dhe që jetonte në Shën Petersburg shpiku dhe patentoi një pajisje e cila ishte një version i 

hershëm i radiatorit që tani e njohim ne. Ishte i përshtatshëm për punë në instalimet e ngrohjes 

me avull dhe fillimisht shpikësi e quajti atë kuti të nxehtë, e cila ishte shitur me emrin rus 

“batarieja” një term që përdoret ende në Rusi si një sinonim i radiatorit.  

Me disa modifikime pajisja ka mbijetuar deri më sot ndërsa në gjysmën e dytë të shekullit 

të 20-të ishte ende lloji më i popullarizuar i radiatorit - një radiator me kolonë prej gize. 

 

 

Fig.2.1. a) Radiator i kompanisë Amerikane të radiatorëve, b) Radiatori “Bundy Loop”, c) 

Radiatori i kolonës nga Beeston Boiler Company  
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Në vitin 1862 në SHBA, Nason Perkins dhe “Briggs Company” patentuan radiatorin me 

avull, ndërsa në vitin 1872 pajisja me emrin “Bundy Loop” që u zhvillua nga Nelson H. Bundy u 

bë më e famshme. Emri vjen nga struktura e pajisjes - gyp prej gize që kishte kanale të 

rregulluara në formë sythe e paraqitur në fig. 2.1.b. 

Në gjysmën e dytë dhe kah fundi i shekullit të 19-të u shfaqën një numër ndërmarrjesh që 

prodhonin radiatorë dhe pajisje të tjera të destinuara për instalimet e ngrohjes. Lideri i ketyre 

viteve ishte Kompania Amerikane e Radiatorëve e cila në fillim të shekullit të 19-të dhe 20-të 

tashmë kishte zyra dhe pika të shitjes në Evropë dhe filloi funksionimin e fabrikave. Pajisja e 

bërë nga kompania në 1905 është paraqitur në fig. 2.1.a. 

Një nga prodhuesit e mirënjohur evropianë të pajisjeve dhe elementeve të sistemit të 

ngrohjes ishte edhe Beeston Boiler Company në Nottinghamshire të Anglisë. Figura 2.1.c 

paraqet një nga radiatorët e ofruar prej tij në katalogun e vitit 1932. 

Radiatorët dekorativë u bënë gjithashtu në formën e tubave horizontale të zbukuruar, 

unazave që imitojnë kolona prej betoni me shumë pjesë e që shumë objekte të tilla mund të 

gjenden në kisha ose ndërtesa historike. Zhvillimi i teknologjisë së prodhimit të radiatorëve dhe 

pajisjeve të instalimit të ngrohjes ndodhi paralelisht me përparimin në teorinë e kontrollit dhe 

funksionimit të sistemeve të ngrohjes. Shkencëtari anglez Charles Hood ishte i pari që u mor me 

këto çështje dhe puna e botuar nga ai në 1837 thotë se shpejtësia e rrjedhjes së ujit në tuba është 

proporcionale me rrënjën katrore të ndryshimit në lartësinë e kolonës së ujit, d.m.th. me 

presionin diferencial. 

Me shumë gjasë ishte ai që futi rezistencën e fërkimit të ujit që rrjedh në tuba në 

llogaritjet hidraulike. Këto kishin një bazë thjesht empirike dhe zhvillimi i bazave teorike të 

funksionimit të sistemit të ngrohjes dhe llogaritjes hidraulike i atribuohet shkencëtarit gjerman 

Herman Rietschel dhe studentëve të tij. Ato merreshin kryesisht me sistemet e qarkullimit 

natyror (gravitacional) të ujit. 
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2.4. Llojet e radiatorëve 

Në ditët e sotme radiatorët janë bërë kryesisht prej çeliku. Përveç kësaj prodhohen 

radiatorët nga hekuri, alumini ose nga bakri që mund të gjenden më rrallë. 

Disa nga llojet e radiatorëve që mund të dallohen janë: 

 radiatorë të segmentit (kolonës), 

 radiatorë panel, 

 radiatorë panel-konvektor, 

 radiatorë konvektorë, 

 radiatorë të kanalit, 

 radiatorë me tuba të lëmuar dhe të rripave, 

 radiatorë sipërfaqësorë. 

2.5. Radiatorët e segmentit (kolonës) 

Radiatorët e segmentit të njohur gjithashtu si radiatorë me kolonë vazhdojnë të 

prodhohen edhe sot. Ata bëhen më shpesh prej çeliku ose alumini por mund të jenë gjithashtu 

edhe në formën e gizes. Termi radiatorë i segmentit përdoret për shkak të strukturës së pajisjes e 

cila është e përbërë nga një grup i segmenteve individuale. Segmentet mund të jenë të ndashëm 

dhe të bashkuar me njëri tjetrin me vida, gjë që ndodh më shpesh me radiatorët prej gize. Nëse 

paraqitet ndonjë nevojë prodhimi i nxehtësisë së radiatorit mund të rritet ose zvogëlohet duke 

shtuar ose hequr një numër të duhur të segmenteve.  

Në rastin e radiatorëve të kolonave të çelikut ka zgjidhje që përdorin segmente të ndara 

ose bashkuara me njëri tjetrin, si dhe ato të bazuara në pajisje të salduara të ngurta që janë një 

njësi e pandashme e për këto termi radiatorë kolone është më i përshtatshëm. Kjo do të thotë që 

një radiatorë kolone mund të jetë ose jo një radiator i segmentit.  

Përveç kësaj ka radiatorë të segmentit për të cilët emri radiatori i kolonës është i 

pajustifikuar sepse ato duken si radiatorë panel të ndarë në seksione me kanale konvekcioni siç 

paraqitet në fig. 2.2.c. Radiatorët e segmentit ashtu si radiatorët e tjerë konvektorë të diskutuar 

më poshtë mund të prodhohen në dimensione, forma dhe ngjyra të ndryshme dhe madje mund të 

bëhen me porosi për t'iu përshtatur preferencave individuale. Shembuj të radiatorëve të tillë janë 

paraqitur në fig. 2.2. 
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Fig.2.2. Llojet e radiatorëve të segmentit : a), b) radiator i segmentit,, c) radiator segmentor i 

paraqitur në formë paneli 

Radiatori i kolonës prej gize ka si avantazhe ashtu edhe disavantazhe një kombinim i të 

cilave vendos nëse pajisja duhet të përdoret në një dhomë të caktuar. 

Përparësitë e këtij lloji të radiatorëve janë si më poshtë: 

• një mundësi për të ndryshuar madhësinë e radiatorit dhe për të rregulluar prodhimin e 

kërkuar të nxehtësisë me karakteristikat e dhomës, 

• rezistencë e lartë ndaj efektit të presionit të ujit, 

• rrjedhja e ujit që ndeshet në rezistenca të vogla hidraulike  dhe humbjet e presionit, 

• rezistencë e lartë ndaj korrozionit, përfshirë korrozionin e jashtëm, i cili bën të mundur 

përdorimin e pajisjes në ndërtesat e karakterizuara nga lagështia e lartë e ajrit. 

Disavantazhet përfshijnë: 

 pesha e madhe e pajisjes (në rastin e radiatorëve prej gize), 

 kapacitet i lartë uji dhe inerci termike (në rastin e radiatorëve prej gize), 

 dimensione te medha gjeometrike të njësisë (në lidhje me një prodhim të dhënë të 

nxehtësisë). 
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Radiatorët me kolonë alumini (ose ato të bëra me një shtesë të aluminit) u krijuan për të 

eliminuar disa nga disavantazhet e pajisjeve të ngrohjes prej gize. Karakterizohen nga një masë e 

vogël njësie dhe kapaciteti i tyre termik është relativisht i ulët. Por ato dëmtohen lehtësisht dhe 

preken nga korrozioni elektrokimik. Kjo do të thotë që ato nuk duhet të përdoren në instalimet që 

përmbajnë bakër, përndryshe disa kimikale do të duhet t'i shtohen ujit. Radiatorët me kolonë 

çeliku minimizojnë gjithashtu disa pika të dobëta të radiatorit tipik të kolonës prej gize. Ata janë 

më të lehtë dhe inercia e tyre termike është më e vogël. 

Çështjet estetike mund të jenë gjithashtu të rëndësishme këtu. Radiatorët e kolonave kanë 

një pamje që përputhet me ambientet e brendshme të zbukuruara në mënyrë klasike. 

 

2.6. Radiatorët panel 

Termi radiatorë panel përdoret zakonisht për të dy radiatorët panel dhe panel-konvektorë. 

Tani këta radiatorë janë zgjidhja më e njohur që përdoren zakonisht në industrinë e ndërtimit. 

Radiatorët panelë janë bërë prej çeliku duke i bashkuar së bashku fletët metalike dhe duke krijuar 

kanale të vogla nëpër të cilat kalon uji. Në këtë mënyrë bëhet një panel i vetëm ngrohës. 

Fuqia e radiatorit mund të rritet duke fiksuar pendët (fletëzat) në formën e fletëve të 

valëzuara në panel e cila bën që të rritet sipërfaqja e shkëmbimit të nxehtësisë dhe rrjedhimisht e 

rrit prodhimin e nxehtësisë së radiatorit. Një pajisje e tillë është referuar si një radiator panel-

konvektor.  

Në rastin e radiatorëve me shumë panele, uji zakonisht shpërndahet në secilën prej 

paneleve në mënyrë të barabartë. Diferenca në temperaturën e paneleve nuk është e madhe sepse 

uji që rrjedh përmes kanalit të shpërndarjes prej të parit dhe pastaj kalon në tjetrin nuk ftohet 

shumë. 

Si një material ndërtimi çeliku ofron lirinë e përpunimit dhe formimit të pajisjes, duke 

përfshirë trajtimin e saktë të sipërfaqes. Radiatorët panel përdoren më shpesh në qendrat e 

shërbimit shëndetësor dhe spitalet. Në disa vende evropiane, p.sh. në Poloni, ky është efekti i 

rregulloreve ligjore që kërkojnë që radiatorët me sipërfaqe të lëmuar që mund të pastrohen lehtë 

duhet të përdoren në këto institucione. Prodhuesit zakonisht i quajnë radiatorë higjienë. 

Një gamë e gjerë e varianteve të radiatorit të panelit mund të bëhet me dimensione të 

ndryshme dhe me ngjyra të ndryshme. Parimi i përgjithshëm i shënimit të paneleve të radiatorit 

ka të bëjë me numrin e paneleve, rripat dhe lartësinë e radiatorit. Si rregull shifra e parë tregon 
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numrin e paneleve dhe e dyta  numri i paneleve me fletëza (në njërën anë). Shifra tjetër zakonisht 

e paraprirë nga një vizë specifikon lartësinë e panelit në centimetra. Për shembull, një radiator 

me shënimin 22–50 ka dy panele me fletëza (nga 22 në secilën anë të brendshme) dhe lartësia e 

panelit është 50 cm. 

Radiatorët panel gjithashtu mund të bëhen në versione speciale duke siguruar rezistencë 

të shtuar ndaj korrozionit të sipërfaqes së jashtme. Kjo bën të mundur përdorimin e tyre në 

dhoma me lagështirë të lartë ajri ose në vendet ku pajisja mund të kontaktojë drejtpërdrejt me 

ujin. 

Radiatorët panel mund të veprojnë gjithashtu në një sistem ventilimi të integruar, natyror 

ose mekanik.  

 

Fig.2.3. Struktura e radiatorëve me panel dhe konvektor 
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Radiatorët panel kanë shumë përparësi më të rëndësishmet prej të cilave janë si më poshtë: 

 masë e vogël për njësi, 

 kapacitet i vogël uji (rreth 3-4 herë më i vogël krahasuar me radiatorët me kolonë gize) 

dhe inerci e vogël termike, 

 mundësia e marrjes  së çdo forme dhe sipërfaqes, 

 dimensione gjeometrike të njësisë së vogël (në lidhje me një prodhim të caktuar të 

nxehtësisë), 

 mundësia e arritjes së një prodhimi të nxehtësisë me një pjesë të lartë të energjisë termike 

të gjeneruar për shkak të transferimit të nxehtësisë nga rrezatimi, 

 qasje e lehtë në sipërfaqet e ngrohjes dhe lehtësia e pastrimit (në rastin e radiatorëve pa 

prerje konvektive). 

Disavantazhet përfshijnë: 

 rezistenca hidraulike relativisht të larta, 

 ndjeshmëria ndaj korrozionit 

 

Fig.2.4. Radiatori i panelit që funksionon në një sistem të integruar ventilimi 

Përparësitë e lartpërmendura të radiatorëve panel dhe panel-konvektorë i kanë bërë ata 

shumë të njohur tani janë lloji më i zakonshëm i radiatorit në përdorim. 

 

 

 



 

22 
 

22 Punim Diplome Master 

2.7. Radiatorët konvektorë 

 
Një tipar karakteristik i radiatorëve konvektorë është se prodhimi i tyre i nxehtësisë jepet 

pothuajse tërësisht përmes konvekcionit, gjë që shpjegon emrin e tyre. Në vend që të shpërndahet 

në panele uji i furnizuar me radiator rrjedh përmes një sistemi të brendshëm tubash zakonisht të 

dendur. Ndonjëherë përdoret edhe izolimi termik i paneleve dhe një konstruksion i tillë 

parandalon rrezatimin e nxehtësisë nga këto elemente të pajisjes. Sipërfaqja midis paneleve është 

shumë mirë e zhvilluar për shkak të një sistemi të fletëve metalike te cilat janë shumë më të 

dendura krahasuar me radiatorët panel-konvektorë. 

Radiatorët konvektorë mund të jenë një alternativë e favorshme ndaj radiatorëve klasikë 

të panelit ose kolonës, veçanërisht në dhomat me zona të mëdha xhami e që dritaret e mëdha 

mund të përfshijnë humbje të rritura të nxehtësisë nga sipërfaqet rrezatuese të radiatorit duke 

gjeneruar kështu kosto më të larta të funksionimit. Për këtë arsye ato shpesh instalohen në zyra, 

dyqane apo banka. Dimensionet tipike të vogla gjeometrike veçanërisht lartësia janë një tjetër 

avantazh. 

Duke marrë parasysh aplikimet e mundshme disa nga avantazhet më të rëndësishme të 

radiatorëve konvektorë dhe klimonvektorëve janë si më poshtë: 

 masë e vogël për njësi, 

 dimensione të vogla gjeometrike, 

 kapacitet uji shumë i ulët dhe inerci e vogël termike krahasuar me radiatorët panel 

 shkalla e lartë e ngrohjes së ajrit të dhomës (në rastin e klimonvektorëve), 

 pjesa e zvogëluar e rrezatimit në procesin e transferimit të nxehtësisë krahasuar 

me llojet e tjera të radiatorit. 
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Figura 2.5. Struktura e një radiatori konvektor me lartësi të vogël i përshtatshëm për montim në 

pjesën e poshtme të dritares. 

2.8. Radiatorët e kanalit 

Duke marrë parasysh parimin e funksionimit të tyre radiatorët e kanalit janë në fakt 

radiatorë konvektorë. Në këtë mënyrë mund të bëhen me një ventilator dhe si një pajisje ftohëse. 

Emri i tyre rrjedh nga fakti që ato janë të përshtatshme për instalimin dhe funksionimin në 

kanalet e bëra në dysheme. Një koritë metalike e projektuar posaçërisht për një radiator të 

caktuar futet në kanal ku radiatori është instaluar më pas. E gjithë struktura është e mbuluar me 

një grilë që shërben një funksion dekorativ dhe mbron radiatorin nga lartë. 

Ashtu si konvektorët pajisjet e tilla përdoren në dhoma me kërkesa më të larta estetike 

dhe zona të mëdha me xham në muret e brendshme. Zona e tyre e shkëmbimit të nxehtësisë është 

e zhvilluar shumë mirë.  
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Figura 2.6 Struktura dhe pamja e radiatorit vendosur në kanal. 

2.9. Radiatorët e tubave (gypor) 

Duke marrë parasysh lehtësinë e procesit të prodhimit radiatorët me tuba janë zgjidhja më 

e thjeshtë. Në përgjithësi ata ndahen në radiatorë të bërë nga tuba të lëmuar ose me pendë. 

Zgjidhja e parë është një tub çeliku zakonisht me një diametër të përfshirë në standardet DN 10-

DN 80. Në të kaluarën këto pajisje fituan popullaritetin më të madh në objektet industriale, sallat 

sportive, depot dhe hapësirat me një standard estetik më të ulët. 
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Figura 2.7. a) Radiatori me tuba (gypor) me penda, b) Radiatori gypor i lëmuar. 

Radiatorët e tubave të tipit të vjetër janë më rezistentë ndaj efektit të presionit dhe kanë 

rezistencën më të vogël hidraulike por ata janë shumë të rëndë. Në rastin e pajisjeve të tubave me 

penda është shumë e vështirë të mbash të pastër sipërfaqen e tyre të jashtme. 

Në radiatorët me tuba të rrafshtë  në formë vertikale uji rrjedh midis murit të brendshëm 

dhe të jashtëm të cilindrit. Si rezultat ajri mund të nxehet jo vetëm nga sipërfaqja e jashtme e 

tubit, por edhe nga ajo e brendshme ndërsa kalon përmes tubit. 

 

Figura 2.8. Radiatori me tube vertikale 
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Figura 2.9. Radiatorë gypor me forma të ndryshme të vendosura në banjo. 

Radiatorët e tubave veçanërisht ato të bëra nga tuba të lëmuar gjejnë zbatim në dhomat 

ku kërkohen fuqi të ulëta termike dhe ku një zgjedhje e radiatorit panel është problematike, si 

dhe në dhomat e karakterizuara nga kushte të vështira të funksionimit, ku radiatorët rrezikojnë të 

goditen dhe te dëmtohen. 

Radiatorët janë të dizajnuar kryesisht për funksionim në banjo, tualete dhe forma e tyre 

përcaktohet gjithashtu nga nevojat e shërbimeve sepse ato përdoren shpesh për të tharë peshqir 

ose rroba te banjos. Përveç një forme klasike me të dy skajet e tubave horizontale të lidhur me 

ato vertikale, radiatorë të tillë mund të bëhen në forma të tjera si elemente dekorative. 

2.10. Radiatorë sipërfaqësorë  

Radiatori sipërfaqësor është një zgjidhje e veçantë e pajisjes ngrohëse që duhet të 

diskutohet në detaje më të mëdha për shkak të specifikës së strukturës, përzgjedhjes dhe 

madhësisë së tij. Në kontrast me radiatorët klasikë konvektorë, llogaritja e tij lidhet ngushtë me 

strukturën e ndarjes së ndërtesës në të cilën është instaluar radiatori, mënyrën në të cilën është 

organizuar ndarja dhe qëllimin e dhomës. 

Radiatorët sipërfaqësorë bëjnë pjesë në grupin e sistemeve të ngrohjes me temperaturë të 

ulët. Ata janë pajisje me zona të mëdha ngrohjeje që përdorin ndarjet e ndërtesës në procesin e 

transferimit të nxehtësisë. Ky seksion është përqendruar në radiatorin e dyshemesë si lloji më i 

zakonshëm i radiatorëve sipërfaqësorë. 
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KAPITULLI III 
3.0. METODAT E NDRYSHME METODIKE TË KONSTRUKTIMIT 

3.1. Bazat, esenca dhe kuptimi i shkencës së konstruktimit 

Që njeriu ta shfrytëzojë natyrën dhe t’ia përshtat nevojave të veta janë të domosdoshme 

makinat (me kuptimin makinë këtu nënkuptohet krijesa e tillë materiale me të cilën realizohet 

ndonjë transformim i dëshiruar i materialit, energjisë ose informatave (sinjaleve)). 

Makina duhet që funksionin e saj ta kryej në mënyrë cilësore, të sigurt, ekonomike, pa 

rrezikimin e jetës apo shëndetit të njeriut dhe të rrethinës (ambientit), të jetë e pëlqyeshme, të lë 

përshtypje të mirë, të jetë e përshtatshme për përdorim, transport, mirëmbajtje, remont, … 

Që makina të mund t’i plotësojë këto detyra ajo duhet të paramendohet, të llogaritet, të 

formësohet dhe, në fund, të punohet. Ekzemplarët e mirë të makinave duhet të prodhohen në 

formë identike, në numër të pakufizuar, në vende të ndryshme të globit me largësi të mëdha dhe 

në kohë të ndryshme. Kjo njëkohësisht do të thotë se është i nevojshëm përshkrimi i detalizuar i 

makinës. 

Procesi në të cilin paramendohet, llogaritet, formësohet dhe të përshkruhet një makinë, 

pajisje, pjesë makine, tërësi ose nëntërësi, detal i makinës ose thjeshtë një produkt teknik, që do 

të thotë përpunohet dokumentacioni konstruktiv, me një fjalë quhet konstruktim. 

Shikuar më gjerësisht konstruktimi paraqet aktivitet kreativ të njeriut dhe është proces 

mendor që rrjedh nga ideja, kryhet me shfrytëzimin e dijes dhe të dhënave dhe përfundohet me 

përshkrimin (informatën) se si duket objekti/produkti i dëshiruar dhe si të punohet ai. Gjatë kësaj 

shfrytëzohet dhe përpunohet numër i madh i informatave nga më të ndryshmet, që qartë fletë se 

për nga thelbi i vetë, konstruktimi është proces i përpunimit të informatave. Procesi i përpunimit 

të informatave nuk bëhet në mënyrë lineare dhe në vëllim të njëjtë në secilën fazë të caktuar të 

procesit të konstruktimit, prandaj konstruktori është i detyruar që të marrë vendime me ndihmën 

e të cilave ndikon në cilësinë e zgjidhjes konstruktive. Varësisht nga zgjidhjet e fituara në faza të 

caktuara të procesit, dhe nga rezultati i arritur ndonjëherë konstruktori duhet të kthehet prapa në 
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procedurat llogaritëse ashtu që ti plotësojë kushtet dhe kërkesat e detyrës konstruktive si dhe të 

ndikojë në zgjidhjen e përgjithshme në bazë të informatave të reja, të fituara në ndërkohë. 

3.2. Kuptimi i konstruktimit 

Konstruktimi është proces i transformimit të idesë (për produkt të ri) në projekt, i cili 

paraqet bashkësi të informatave për përpunim dhe eksploatim. Ideja fillestare zhvillohet hap pas 

hapi deri në nivel kompleks në formë të projektit. Ky është proces i transformimit të informatave 

në të cilin proces informatat e nivelit më të ultë transformohen në informata të nivelit më të lartë, 

që arrihet llogaritje, analiza simulime, paraqitje grafike, etj. Në “ciklin jetësor” të një produkti 

konstruktimi është etapa e parë pastaj vjen etapa e përpunimit, etapa e eksploatimit dhe, në fund 

etapa e riciklimit ose e kthimit të produktit të shfrytëzuar në bazën e lëndëve të para. 

Produkti i ri zhvillohet në radhë të parë për nevoja të tregut (më saktë për plotësimin e 

kërkesave dhe nevojave të konsumatorëve), prandaj informatat nga tregu janë mjaftë të 

rëndësishme. Zgjidhja konstruktive duhet të jetë e paramenduar ashtu që të mund të realizohet në 

mënyrë të pranueshme teknologjike. Kjo kushtëzon nevojën për lidhje më të afërt të procesit të 

konstruktimit me procesin e përpunimit. Produkti zhvillohet dhe realizohet që të plotësohen 

nevojat e shfrytëzuesve (konsumatorëve). Prandaj sasi e konsiderueshme e informatave për 

rrjedhën e procesit të konstruktimit, vjen nga faza e eksploatimit (shfrytëzimit). Këto kryesisht 

janë të dhëna për kushtet e punës dhe për kërkesat dhe nevojat e shfrytëzuesve.  

 

 

 

 

 

 

Fig.3.1. Etapat në “ciklin jetësor” të produktit – zhvillimi dhe shfrytëzimi i produkteve dhe 

prurja e informatave në procesin e konstruktimit. 

 

 

konstruktimi prodhimi eksploatimi riciklimi ideja 

tregu 
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Përveç informatave të cekura procesi i konstruktimit realizohet edhe me shfrytëzimin e 

një sasie të vëllimshme të dijes dhe të dhënave të cilat mund të radhiten në disa kategori. Njërën 

e përbëjnë dija dhe të dhënat nga shumë disiplina shkencore, siç janë: matematika, mekanika, 

rezistenca, teknologjia e materialeve, termodinamika, detalet e makinave etj. Në grupin e dytë 

radhiten disiplinat specifike tekniko-teknologjike, siç janë: teoria e konstruktimit, teoria e 

sistemeve teknike, teoria e informatave dhe vendimeve, teoria e shkatërrimit, teoria e 

besueshmërisë etj. Grupin e tretë e përbëjnë ato informata (dija dhe të dhënat) të cilat realizuesit 

e procesit të konstruktimit i grumbullojnë ose i krijojnë për nevojat e realizimit të detyrave të 

caktuara konstruktive. Në bazë të këtyre përbërësve konstruktimi definohet si aftësi që niveli i 

arritur i dijes të transformohet në produkt. Pasi që konstruktimit është proces, kjo do të thotë se 

në këtë proces dija dhe të dhënat transformohen nga gjendja A në gjendjen B, hap pas hapi deri 

në formësim në sistem teknik. Ky sistem është i definuar me fuksionin, me strukturën dhe me 

sjelljen e tij. 

Konstruktimi është lëmi e veprimtarisë njerëzore, i cili mundëson që niveli i arritur i dijes 

dhe i zhvillimit të teknologjisë të transformohet në produkt dhe përmes prodhimit të produkteve 

të mundësojë zhvillimin shoqëror. Mund të vendoset edhe lidhshmëria në drejtim vertikal, në 

mes të politikës, ekonomisë, dizajnit industrial dhe artit. Këto korrelacione shoqërore janë 

treguar grafikisht. Kjo paraqitje tregon rëndësinë e krijimit të produkteve të reja në relacione të 

gjëra shoqërore. 

Gjatë periudhës së gjatë të zhvillimit teknik, procesi i konstruktimit ka ruajtur fizionomi 

të njëjtë. Konstruktorët dijen e kanë fituar me përvojë, me shfrytëzimin e zgjidhjeve konstruktive 

ekzistuese, përcjelljen e produkteve gjatë eksploatimit, duke mësuar nga ata më me përvojë, duke 

lexuar dhe duke i vështruar zgjidhjet/fenomenet. Një kohë të gjatë është konstruktuar sipas 

zgjidhjeve ekzistuese konstruktive duke bërë ndryshime më të vogla ose më të mëdha. 

Prej serisë në seri, prej prodhuesit në prodhues, produkti i caktuar është përsosur përgjatë 

një periudhe të gjatë kohore. Zgjidhje rrënjësisht të reja parimore (principiele) të cilat do të 

dalloheshin në masë të madhe nga ato paraprake, kanë mund të bëhen si rezultat (frytë) i prirjes, 

shkathtësisë dhe aftësisë së jashtëzakonshme të individëve. Për këtë arsye konstruktimi është 

radhitur në art. Gjendja e tillë është e papranueshme për kriteret e sotme ekonomike dhe 

shoqërore. 
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Zhvillimi ekonomik nuk mund të lihet në mëshirën e prirjes dhe aftësive të jashtëza- 

konshme të individëve. Për këtë arsye janë kërkuar sisteme ose procedura të konstruktimit, të 

cilat hap pas hapi, të mund ti inkorporojnë (përfshijnë, kyçin) në procesin e konstruktimit edhe 

pjesëmarrësit me aftësi mesatare, ashtu që edhe këta të marrin pjesë në përpunimin e zgjidhjeve 

të reja dhe në dhënien (gjenerimin) dhe përpunimin e ideve të reja. Pason peri- udha e 

ekspansionit të qasjeve të ndryshme në këtë drejtim. Janë propozuar metoda të shumta, por 

asnjëra nuk ka sjellë deri te zgjidhja përfundimtare e problemit të caktuar. Kjo gjendje ka 

imponuar nevojën e standardizimit të procedurës. Me preferimet e VDI1 është përshkruar 

procedura globale e procesit të konstruktimit të sistemeve makinerike. Me zhvillimin e teknikës 

kompjuterike janë krijuar shumë qasje dhe zgjidhje të reja të cilat mundësojnë përshpejtimin dhe 

automatizimin e procesit të konstruktimit. 

politika 

| 

sociologjia 

| 

ekonomia 

| 

p 

 

| 

dizajni industrial 

| 

dizajni artistik 

| 

artet 

 

Fig. 3.2. Konstruktimi si aktivitet qendror shoqëror.  

 

                                                             
1 VDI – Verein Deutsche Ingenier (Shoqata e Inxhinierëve Gjerman). 

shkenca – shkencat teknike – procesi i konstruktimit –teknologjitë prodhuese – 

prodhimi 
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Nga kjo që u tha, mund të formulohet përkufizimi (definicioni) bashkëkohor për procesin 

e konstruktimit: konstruktimi është proces iterativ  i përpunimit të informatave dhe i zgjidhjeve 

të cilat përbëhen nga aktivitetet heuristik (intuitive) dhe algoritmike (skematike) dhe i zgjidhjeve 

me qëllim që të fitohen informata, me të cilat do të jetë plotësisht i përshkruar produkti i 

paramenduar. 

Në fund por jo edhe në vend të fundit, konstruktimi është proces, i cili zhvillohet në 

rrethana të ndërlikuara ekonomike (krizat e ndryshme) dhe tekniko-teknologjike. Prandaj procesi 

realizohet nën ndikimin e një seri faktorësh dhe kufizimesh që drejtpërdrejtë reflektohen në 

rezultatin përfundimtar të procesit, më saktë në zgjidhjen e fituar konstruktive. 

Konstruktimi i produkteve teknike është i ndarë nga procesi i prodhimit dhe është 

zhvilluar në tërësi të posaçme shkencore. Në shkallën e ulët të forcave prodhuese, të shkencës 

dhe të teknologjisë, konstruktimi dhe prodhimi (përpunimi) janë zhvilluar njëkohësisht (së 

bashku). Ideja realizohej drejtpërdrejtë në punëtori. Disa zbulime të mëdha janë realizuar në këtë 

mënyrë (për shembull, makina e avullit e James Watt-it). Zhvillimi i shkencës dhe i teknologjisë 

kanë shtruar detyra të atilla, zgjidhja e të cilave kërkon angazhimin e njerëzve me më tepër dije 

dhe përvojë (eksperiencë). Në këtë mënyrë, së pari dallohen individët e më vonë edhe ekipet, me 

detyrë që të paramendojnë produktin e ri dhe ta mbikëqyrin realizimin e tij. Konstruktimi bëhet 

tërësi e ndarë ndërsa lidhja e nevojshme me prodhimin dhe eksploatimin e produktit të ri 

mundësohet përmes dokumentacionit teknik, në të cilin është dhënë përshkrimi i detajuar për 

mënyrën e punës, strukturën, formën dhe dimensionet e pjesëve, përpunimin, përdorimin, 

mirëmbajtjen e tyre, etj. 

Në bazë të koncepteve optimale të mundshme të përvetësuara punohet zgjidhja 

konstruktive e tyre. Radhitja e aktiviteteve, fig.3.3 nuk do të jipet sipas ndonjë radhitjeje sepse 

nuk ka rregulla, prandaj radhitja e aktiviteteve do të varet nga baza e të dhënave me të cilën 

disponojnë inxhinierët-konstruktorë në atë moment. 

Aktivitetet në fazën e konstruktimit janë paraqitur më poshtë, fig. 3.3: 

 formimi i matricës së zgjidhjeve konstruktive të mundshme, 

 parallogaritjet teknike të tërësive kryesore, 

 parallogaritjet tekniko-ekonomike dhe analiza e zgjidhjes konstruktive, 
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 zgjedhja e variantës më të mirë, 

 vendosja dhe përvetësimi i zgjidhjes konstruktive, 

 përpunimi konstruktiv i elementeve dhe nënsistemeve 

 optimizimi i formës dhe materialit të elementeve të konstruksionit duke marrë 

parasysh kërkesat teknike, 

 përvetësimi i vendimit për zgjedhjen e nënsistemit dhe elementeve, 

 dhënia e lejes për përpunimin e prototipit.  

Përpunimi konstruktiv i elementeve dhe nënsistemeve

Optimizimi i formës dhe materialit të elementeve

Analiza 

         dhe zgjedhja  e 

nënsistemeve dhe elementeve, 

    urdhëri për prodhimin e 

              prototipit

po

jo

KONSTRUKTIMI

Llogaritja paraprake e sistemit dhe elementeve

Formimi i matricës së zgjidhjeve konstruktive të mundëshme

Parallogaritja tekniko-ekonomike

Analiza dhe zgjedhja e variantës optimale të zgjidhjes

                                 konstruktive   

 

Fig.3.3. Aktivitetet në fazën e konstruktimit. 
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3.3. Metodat e konstruktimit 

 

Metodat janë përpjekje për të bërë publike të menduarit (teoritë, idetë) personale të 

konstruktorëve, për t'i dhënë formë procesit të konstruktimit. Në disa raste është bërë me fjalë, 

nganjëherë me simbole matematikore, dhe pothuajse gjithmonë me paraqitjen grafike të pjesëve 

(elementeve) të problemit të konstruktimit dhe raporteve midis tyre. Në mënyrë të qartë, qëllimi 

themelor është që konstruktimi të bëhet më i rregulluar, sidomos në nivelet e sistemit. Një 

përparësi e madhe për ta paraqitur teorinë e konstruktimit të hapur (publike) është që njerëzit e 

tjerë (anëtarët e ekipit), mund të shohin atë që po ndodh dhe të kontribuojnë me informacione 

dhe aftësi që mund të jenë jashtë njohurisë dhe përvojës së konstruktorit kryesor. 

Duke vërejtur qëllimin e përbashkët dhe mjaft të përzier të metodave të konstruktimit të 

cilat janë të njohura deri më tani, mund të diskutohen dallimet midis tyre dhe të gjykohen dobitë 

e tyre në praktikë. Një mënyrë e thjesht për ta bërë këtë është që të shqyrtohen metodat e reja 

sipas tri pikëpamjeve: kreativitetit, racionalizimit dhe kontrollit mbi procesin e konstruktimit. 

Secila nga këto tri pikëpamje të konstruktimit mund të shfaqet simbolikisht si një imazh 

kibernetika2  nga ana e konstruktorit. Nga pikëpamja kreative konstruktimi është proces nga i cili 

rrjedh veprimi i fshehtë i kreativitetit; nga pikëpamja racionale konstruktimi është një kuti prej 

qelqi' brenda së cilës mund të dallohet një proces plotësisht i shpjegueshëm racional; nga 

pikëpamja e kontrollit mbi procesin e konstruktimit është një 'sistem vetë- organizues' i aftë në 

gjetjen e ndërprerjeve (rrugëve) të shkurta nëpër një zonë të panjohur. 

Pikëpamja e fundit, që është më pak e njohur, shpien më drejtpërdrejtë në vlerën praktike 

të teorisë së konstruktimit dhe drejt në hapin tjetër të zhvillimit të metodave efektive të 

konstruktimit. Çdo mënyrë e identifikueshme e punës brenda kontekstit të konstruktimit mund të 

konsiderohet metodë e konstruktimit. Veprimet për zhvillimin e zgjidhjeve të konstruktimit në 

lidhje me një problem të dhënë quhen metoda të konstruktimit. Metoda më e rëndomtë e 

konstruktimit mund të quhet metoda e konstruktimit me ndihmën e vizatimit. Domethënë, pjesa 

dërmuese e konstruktorëve mbështeten shumë në vizatim si ndihmë e rëndësishme në 

konstruktim. 

                                                             
2  Kibernetika - rrjedhë nga greqishtja që do të thotë 'arti i drejtimit'; është shkencë e parimeve të përgjithshme të 
procesit të menaxhimit, rregullimit, marrjes, ruajtjes, konvertimit, dhe transferimit të sistemeve të informacionit 
pavarësisht nga natyra e tyre; ka të bëjë me një qëllimin dhe marrjen e masave për arritjen e tij. 
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Disa metoda janë joformale, mirëpo shumica prej tyre janë formale dhe mbështeten në 

teoritë e vendosjes dhe në teknikat që përdorën në shkencat e menaxhimit. Jones (1992) ka 

paraqitur më shumë se 35 metoda të konstruktimit. Këto metoda tregojnë një numër të llojeve të 

ndryshme të aktiviteteve që konstruktori mund t'i përdorë dhe kombinojë në procesin e 

përgjithshëm të konstruktimit. Ndonëse, disa metoda të konstruktimit mund të jenë procedura 

tradicionale dhe të rëndomta të konstruktimit, siç është konstruktimi me ndihmën e vizatimit, 

megjithatë një zhvillim i dukshëm ka ndodhur edhe në procedurat e reja, jo tradicionale, e që 

zakonisht klasifikohen nën emrin e metodave të konstruktimit. 

Qëllimi kryesor i këtyre metodave të reja është se ato tentojnë të fusin procedura të 

arsyeshme në procesin e konstruktimit. Nga ky qëllim, nganjëherë duket se disa prej këtyre 

metodave të reja mund të bëhen të mbiformalizuara, apo thjesht mund të bëhen emra të 

zbukuruar të teknikave të vjetra praktike. Ato, gjithashtu, kanë mundësi të duken tepër 

sistematike për të qenë të dobishme. Për këto lloj arsyesh, shumë konstruktorë ende e shohin me 

dyshim tërë idenë e metodave të konstruktimit. 

Disa metoda të konstruktimit janë shpikje të reja të procedurave racionale, disa përshtaten 

nga studimi i operacionit, teoria e vendosjes, shkencat e menaxhimit apo burime të tjera, ndërsa 

disa thjesht janë vazhdime apo formalizime të teknikave joformale të cilat konstruktorët i kanë 

përdorur gjithmonë. Për shembull, metodat joformale për përmirësimin e katalogëve të 

prodhuesve apo për kërkimin e këshillave nga kolegët mund të formalizohet brenda një metode 

për kërkim të informacioneve apo procedurat joformale për ruajtjen e kostos përmes 

rikonstruktimit të detajuar të një përbërësi mund të formalizohet brenda një metode për analizë të 

vlerës. Metoda të ndryshme të konstruktimit kanë qëllime të ndryshme dhe ndërlidhen me faza 

dhe aspekte të ndryshme të procesit të konstruktimit. 

Prandaj, metodat e konstruktimit nuk janë dëmtues të kreativitetit, imagjinatës dhe 

intuitës. Përkundrazi, ato ndoshta janë të mundshme që të shpien në një zgjidhje të re të 

konstruktimit sesa në procedura joformale, të brendshme dhe shpesh në procedura të të 

menduarit jo si duhet të procesit të konstruktimit. Disa metoda të konstruktimit janë, në të 

vërtetë, teknika posaçërisht për të ndihmuar të menduarit (idenë) kreativ. Në të vërtetë, grupi i 

përgjithshëm i metodave të konstruktimit mund të klasifikohet në dy grupime të mëdha : 

• metodat kreative, dhe 

• metodat racionale 
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3.3.1.   Metodat kreative 

Janë disa metoda të konstruktimit të cilat janë të menduara për të ndihmuar stimulimin e 

të menduarit kreativ. Në përgjithësi, ato funksionojnë duke u përpjekur për të rritur rrjedhën e 

ideve, duke hequr pengesat mendore (psikike) që pengojnë kreativitetin, ose duke zgjeruar zonën 

në të cilën bëhet kërkimi për zgjidhjen. Metodat kreative mund të klasifikohen sipas këtyre 

kategorive, në: 

- metoda asociative, 

- konfrontuese kreative, dhe 

- analitike. 

 

3.3.6.    Metodat analitike 

Metoda e matricës morfologjike 

Metodat analitike njihen edhe si metoda sistematike. Metoda e përshkruar në vijim është 

një kombinim i analizës së funksionit dhe metodës së matricës morfologjike. Morfologjia 

nënkupton studimin e strukturës apo formës. Analiza morfologjike është një qasje sistematike 

për të analizuar strukturën apo formën e një ideje, objekti, mjeti (pajisje), produkti, sistemi apo 

procesi. Analiza e matricës morfologjike është një përmbledhje e zgjidhjeve të pjesshme dhe e 

funksioneve të pjesshme. Ajo përdorë teknikën e listës së atributeve një hap më tej drejt 

abstraksionit dhe variacioneve të mëdha. 

Analiza e matricës morfologjike është një mënyrë sistematike e shqyrtimit të të gjitha 

kombinimeve të mundshme të variablave të njohura për zgjidhjen e problemit në dispozicion. 

Ajo përfshinë zhvillimin e listës së parametrave të rëndësishëm të pavarur të lidhur me 

problemin, së bashku me disa alternativa të konstruktimit për çdo parametër. Qëllimi kryesor i 

kësaj metode është që të zgjeroj kërkimet për zgjidhje të reja të mundshme. Përparësia e analizës 

se matricës morfologjike është koha e shkurtër e nevojshme për të përfunduar një matricë 

(formë) për zgjidhjen e problemit. Vështirësia kryesore është ajo e identifikimit të një numri të 

funksioneve që janë: thelbësore për çdo zgjidhje, të pavarur nga njëri-tjetri, gjithëpërfshirëse e të 

gjitha pjesëve të problemit, dhe që janë mjaftë të pakët në numër për prodhimin e një matrice 

(forme) që mund të kërkohet në një kohë të shkurtër. Analiza e matricës morfologjike 

funksionon më së miri kur problemi mund të zbërthehet lehtë në probleme të pjesshme. Secili 

problem i pjesshëm duhet të paraqes një pjesë kuptimplote të problemit kryesor. 



 

36 
 

36 Punim Diplome Master 

3.3.7. Metodat racionale 

Këto metoda zakonisht konsiderohen si metoda të konstruktimit ngase teknikat e 

kreativitetit janë metoda racionale të cilat nxisin një qasje sistematike të konstruktimit. 

Megjithatë, këto metoda racionale shpesh kanë qëllim të njëjtë me metodat kreative, p.sh. në 

zgjerimin e hapësirës së kërkimit për të kërkuar zgjidhje të mundshme, apo për të lehtësuar 

punën e ekipit dhe grupit të vendimmarrjes. Pra, nuk është domosdoshmërisht e vërtetë se 

metodat racionale janë disi e kundërta e metodave kreative. 

Lloji më i thjeshtë i metodës racionale është lista e plotë. Listën e blerjes, apo listën e 

gjërave që duhet të blihen, çdokush e përdorë këtë metodë në ditët e sotme. Ajo tregon atë që 

është bërë, në mënyrë që të mos bëhen përpjekje të ruhen në mendje të gjitha këto, dhe kështu 

nuk vihet re pothuajse asgjë. Në terma të konstruktimit, një listë e plotë mund të jetë një listë e 

pyetjeve që do të kërkohen në fazat fillestare të konstruktimit, ose një listë e veçorive për t'u 

përfshirë në konstruktim, ose një listë e kritereve, e standardeve, etj., që konstruktimi 

përfundimtar duhet ti plotësojë. 

 

3.4.  Kreativiteti 

Kreativiteti është aftësi që niveli i arritur i dijes të transformohet në objekt të materi 

alizuar – produkt. Transformimi bëhet gradualisht, nëpër një sërë aktivitetesh, të cilat 

nënkuptojnë ballafaqimin e fakteve, marrjen dhe realizimin e vendimeve. Dija së pari 

transformohet në funksion F (fig.3.4), i cili duhet të realizohet ashtu që të përmbushen nevojat 

përkatëse. Kreativiteti është aftësi e gjetjes e edhe nevojave të reja, aftësi e zgjerimit të fushës 

(lëmisë) së nevojave. Për funksionin e vërtetuar, në bazë të dijes dhe aftësive kreative, definohet 

parimi (principi) i punës dhe sjellja e sistemit B përkatësisht vetitë e tij. Në bazë të principeve të 

definuara të punës, dijes dhe aftësive kreative, definohet struktura e sistemit S, d.m.th. 

materializohet sistemi makinerik. Intervali (lëmia) e funksioneve F, sjelljes B dhe e strukturave S 

përfshijnë rrethin e caktuar të zgjidhjeve të njohura. Vendosja e korrelacionit në mes të këtyre 

fushave, do të thotë të zhvillohet konstruksioni për principe të njohura të punës dhe për nevoja të 

njohura. 

Niveli më i lartë i kreativitetit nënkupton zgjerim të secilës nga këto fusha, krijimi i 

funksioneve të reja, principeve të reja dhe i strukturave të reja. Me punë kreative, të më shumë 

njerëzve, në fusha të ndryshme në botë, nëpër disa gjenerata, fushat e cekura të sistemeve teknike 



 

37 
 

37 Punim Diplome Master 

kanë ndryshuar. Me kohë ato zgjerohen në një ose më shumë drejtime. Në fig. 3.4.b është treguar 

ky proces kohor. 

Vetitë kreative arrihen me mësim dhe me përvojë ku rëndësi të madhe ka aftësia e 

individëve që, deri te zgjidhja të vijnë me intuitë, përkatësisht me asociacion. Metodat dhe 

procedurat e përpunuara në procesin e konstruktimit duhet të mundësojnë shtytjen e kreativitetit, 

d.m.th. të shpien deri te zgjidhjet e reja edhe në kohën e mungesës së ideve të posaçme. Njëri nga 

qëllimet e këtyre metodave është që të kanalizojë të menduarit dhe, me shmangie (zhvendosje) të 

vogla, hap pas hapi të shpien deri te zgjidhje. Ato duhet të shpien deri te rezultatet kreative, të 

reflektojnë kreativitetin e individit, e me pjesëmarrjen e individëve me aftësi të posaçme edhe 

rezultatet duhet të jenë të veçanta. 

 

Fig. 3.4. Efektet e aftësive kreative të pjesëmarrësve në zhvillimin e produkteve: 

a) zgjerimi i fushës së funksionit F, të sjelljes B dhe strukturës S dhe korrelacioni në produktin P, 

b) ndryshimi i këtyre fushave me kohën. 

 

Metodat e reja, të cilat shfrytëzohen në konstruktim, modelet, modelimi, simulimet etj., 

janë shtytje e fuqishme për zhvillimin e aftësive kreative dhe për të ardhur në shprehje 

kreativiteti. Me modelimin e proceseve të cilat kryhen në sistem, me modelimin e vetive, 

gjendjeve etj., posaçërisht theksohen ndikimet e rëndësishme, ndërsa nuk përfillen ato më pak të 

rëndësishmet. Disa vendime, të cilat mund të jenë shumë të logjikshme, kur tregohen me model 

tregojnë ekzistimin edhe të alternativave të tjera. E gjithë kjo qartë thekson dhe shtytë të 

menduarit, asociacionet dhe intuitën përkatësisht thekson dhe shtytë kreativitetin. Në këtë 

drejtim, kreativiteti është rezultat i vëllimit të konsiderueshëm të dijes, pajisjeve dhe qasjeve 

specifike në zhvillimin e produktit. 
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Kreativiteti është aktivitet i cili lind diçka të re nga ana cilësore që në të kaluarën nuk 

ekzistonte kurrë. Kjo temë mund të preket si nga pikëpamja filozofike ashtu si edhe nga ajo 

psikologjike. Psikologjia e kreativitetit studion procedurën nga ku buron veprimi i kreativitetit. 

Në procesin e kreativitetit, fillimisht ideja ka një kuptim jo të qartë dhe me sqarimin e 

mëtutjeshëm, ideja si tërësi, e merr formën e kuptueshme. 

Procesi i kreativitetit mund të kuptohet si transformim i një ideje të pa strukturuar në një 

ide të strukturuar mirë, i një ideje kaotike në një ide të organizuar apo i një ideje implicite në një 

ide eksplicite. Idetë kreative janë të pa kuptueshme dhe në këtë mënyrë konstruktori duhet të jetë 

i vetëdijshëm në sqarimin dhe paraqitjen e tyre si ide kreative. 

 

Për shtimin e ideve kreative ekzistojnë disa hapa, siç janë: 

• Zhvillo qëndrim kreativ: të jesh kreativ, është thelbësore për të krijuar besimin se dikush 

mund të jap zgjidhje kreative. 

• Imagjino 'syhapur': duhet të parashtrohen pyetje të natyrës si p.sh. Pse?, Si? dhe Çka 

nëse?, në mënyrë që të nxitet procesi i të menduarit kreativ. 

• Këmbëngulje dhe shumë pune: kreativiteti kërkon shumë punë ashtu siç e ka përshkruar 

në mënyrë të drejtë edhe Edison-i, kur thotë se 'invencioni është 99% djersë dhe 1% frymëzim'. 

• Hap mendjen dhe mendo pozitivisht: konstruktori duhet të jetë perceptues i ideve nga një 

apo më shumë burime dhe duhet të zhvilloj një qëndrim të të menduarit pozitiv, dhe të zhvilloj 

aftësinë që t'i dëgjoj të tjerët. 

 

Filozofia nga ana tjetër, kontrollon temën e esencës së kreativitetit, e cila ka vendosje të 

ndryshme në epokat të ndryshme historike. Por megjithatë vendi i përbashkët, që nga kohët e 

lashta e deri te kohët moderne, është se kreativiteti, dhe veçanërisht kreativiteti i artistit dhe i 

filozofit, është një formë më e lartë i aktivitetit njerëzor: këtu njeriu komunikon me gjithësinë. 

Idetë janë si foshnjat, të cilit i jepet ushqimi i domosdoshëm dhe fillon të rritet. Mos- 

përfillja e ideve të mira të dikujt, gjithashtu, mund ta dëmtojë vetë personin udhëheqës apo edhe 

kompaninë.  
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Në vazhdim do të paraqiten disa metoda nga të cilat mund të kuptohet situata 

mospërfillëse. Situatat e mospërfilljes së ideve të mira: 

 Është në kundërshtim me politikën e kompanisë, 

 Nuk përshtatet me sistemin, 

 Nuk do të miratohet asnjëherë, 

 Gjëra të tilla nuk kanë funksionuar më parë, 

 Kur nuk do të zgjidhet, 

 Është tepër imagjinative, 

 Ne nuk jemi të gatshëm, 

 Le t’ia formojmë një komision, etj. 

 

Idetë kreative zhvillohen ngadalë, mirëpo nuk e dëmtojnë aspak procesin sesa që mund 

t’ia dëmtoj vlerësimi negativ apo zhvleftësimi i një ideje që në fazën e parë të zhvillimit të saj. 

Përcaktimi i qartë i problemit dhe i kufijve të tij janë thelbësore dhe përqendrohen në procesin e 

kreativitetit. Përveç procesit të të menduarit kreativ, një konstruktor i mirë, gjithashtu, duhet të 

shquhet edhe me këto aftësi: 

 Duhet të jetë i aftë të komunikoj me projektin e tij duke përdorë të gjitha mjetet e 

mundshme. 

 Duhet të jetë si një 'lojtar i ekipit' dhe të jetë në gjendje të punoj në grup. 

 Duhet të ketë njohuri për shkencat bazike dhe ambientale, dhe, gjithashtu, të njoh mirë 

pro- cesin e prodhimit. 

 Duhet të jetë entuziast për ndryshime dhe të qëndroj në nivel me trendin e ndryshimeve 

në metoda dhe në teknologji. 

 Duhet të ketë metodë efikase për ushtrimin e punës së mbikëqyrjes dhe të jetë i aftë të 

mësoj nga përvoja e tij. 
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Projektimi - Shumica e autorëve mendojnë se nga kjo fazë fillon projektimi dhe 

konstruktimi. Mirëpo është e qartë domosdoshmëria e aplikimit të fazave të mëparshme në të 

cilat shumica e konstruktorëve janë të kyçur. Pasojat e mos marrjes parasysh të hapave të 

mëparmë mund të sjellin deri te një zgjidhje konstruktive jokualitative, të dështuara dhe 

ekonomikisht të paarsyeshme.  

Projektimi dhe konstruktimi i pastër inxhinierik mund të thuhet se fillon nga kjo fazë dhe 

përbëhet prej etapave të dhëna si në fig.3.5. 

PLANIFIKIMI

Analiza projekto-konstruktive e detyrës së shtruar

Identifikimi i problemit kryesor të zhvillimit të punës së S.M

Hulumtimi i funksioneve të sistemit dhe denivelizimi i të njëjtave

Hulumtimi i zgjidhjeve principiele për realizimin e funksionit të 

                                 nivelit të i-të

Formimi i matricës dhe mundësia e zgjidhjes konceptive

po

jo
 Përvetësimi 

apo rishqyrtimi i 

   zgjidhjes 

  konceptive

 

Fig.3.5. Etapat e projektimit dhe konstruktimit të pastër inxhinierik. 
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3.6. Kuptimi i konstruktimit metodik 

Përmes konstruktimit metodik tentohet që me ndihmën e metodave shkencore të 

zhvillohet një proces konstruktimi, i cili do të mundësojë zgjidhjen e problemeve konstruktive në 

përgjithësi. Pra, me këtë rast konstruktimi kuptohet si proces ku me veprime të njëjta mund të 

zgjidhen (probleme) të ndryshme. 

 Konstruktimi metodik: 

 Tenton që problemet konstruktive të zgjidhen si problematikë e përgjithësuar e jo për 

një lloj të caktuar makine; 

 Tenton që si proces përmes të cilit me veprime të njëjta të realizohen probleme të 

ndryshme, ku me veprime nënkuptohen të dhënat e nevojshme, mënyra e përdorimit 

të të dhënave në faza të ndryshme të procesit, mënyra e përpunimit dhe ndërlidhja e 

fazave përkatëse; 

 Mundëson që procesi të zhvillohet në formë algoritmike dhe të zgjidhet me 

përdorimin e makinave llogaritëse; 

 Bazohet në njohuritë nga matematika, fizika, kimia, mekanika, detalet e makinave, 

shkenca mbi nxehtësinë, shkenca mbi materialet etj.; 

 Mundëson gjetjen e zgjidhjeve optimale; 

 Mundëson thjeshtësi dhe lehtësim në punë; 

 Mundëson kursimin e kohës; 

 Zvogëlon mundësitë e zgjidhjeve të gabuara; 

 Mundëson të bëhet vlerësimi në fazat gjegjëse; 

 Mundëson të bëhet aplikimi në çfarëdo lloji të punës konstruktive pa marrë parasysh 

lëminë; 

 Nuk lejon arritjen e zgjidhjes së rastësishme; 

 Mundëson që zgjidhjet shumë lehtë të barten në probleme të ngjashme; 

 Ndërlidhet me metodat dhe të arriturat e lëmive tjera dhe  

 Mund të mësohet. 

Pasi çdo punë metodike dhe logjike kërkon intuitë, aplikimi i konstruktimit metodik e shton 

efektin dhe mundësinë e gjetjes së zgjidhjes, si dhe mundëson shprehjen e aftësisë individuale të 

konstruktorit.  
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3.7. Shkenca e konstruktimit 

 Inxhinieri i ri i rreket punës praktike me dituri nga shumë lëmi, që nuk janë edhe aq 

shumë të ndërlidhura mes vete, ashtu që ai problemet e ndërlikuara i zgjidh në bazë të 

kreativitetit të vet. Zgjerimi i diturisë për inxhinierin konstruktor fillestar duhet të përqendrohet 

në njohjen e detaleve makinerike, mënyrën e konstruktimit të tyre, llogaritjen e ngurtësisë dhe të 

fuqisë etj. Meqë, mundësitë dhe kreativiteti i njerëzve janë të ndryshme, kjo bëri që të 

lajmërohen edhe suksese të veçanta dhe që konstruktimi të trajtohet si aftësi që duhet të jetë e 

lindur. Për këtë shkak, inxhinierët me më dëshirë zgjedhin punët që nuk kanë të bëjnë me 

konstruktimin. Andaj, për lehtësim u zhvillua teoria dhe metodat e shkencës së konstruktimit, e 

cila formon një bazë për zgjidhjen e problemeve konstruktive. Shkenca mbi konstruktimin 

paraqet ndërlidhjen  e ligjshmërive kryesore për zgjidhjen e problemit dhe mënyrën se si përmes 

metodologjisë së njëjtë të zgjidhen probleme të ndryshme konstruktive. 

Puna për zgjidhjen e problemeve konstruktive të prodhimeve tekniko-industriale përfshinë: 

- Zhvillimin metodik të procesit të konstruktimit; 

- Krijimin e bazës për ruajtjen e të dhënave (informative); 

- Krijimin e sistemeve si dhe përpilimin e paket-programeve përkatëse, si: CAD, CAM, 

CIM, CAE,…duke pasur parasysh veçoritë e konstruksioneve makinerike; 

- Krijimin e mënyrave për futjen e të dhënave, punën grafike me to dhe fitimin e 

rezultateve në ekran. 

Për zgjidhjen e suksesshme të problemit është me rëndësi: 

- Hulumtimi dhe përshkrimi i prodhimit teknik, që janë me rëndësi gjatë procesit të 

konstruktimit; 

- Analiza e veprimeve të nevojshme; 

- Përpilimi i metodave dhe programeve për veprime të nevojshme. 

Po ashtu, është e nevojshme të realizohen edhe veprimet të cilat janë të lidhura me lëmitë e 

shkencave natyrore dhe atyre teknike 
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3.8. Detyrat dhe objekti i shkencës së konstruktimit  

Detyra e shkencës së konstruktimit është të hulumtojë zhvillimin e procesit të 

konstruktimit për t’i dal në ndihmë praktikës konstruktive, e cila shërbehet me të dhe detyra e së 

cilës është realizimi i procesit të konstruktimit. 

Objekte të shkencës së konstruktimit prodhimet teknike, të cilat duhet prodhuar si të reja 

ose duhet përsosur më tutje. Andaj, qëllimi i shkencës së konstruktimit është gjetja dhe zhvillimi 

i kaheve, veprimeve ose metodave, të cilat konstruktori do t’i zbatojë gjatë procesit të 

konstruktimit.  

Që procesi i konstruktimit të shqyrtohet shkencërisht, duke e racionalizuar procesin ideor 

gjatë konstruktimit, është e nevojshme: 

- Të analizohet procesi ideor duke pasur parasysh llojllojshmërinë e formave; 

- Të gjenden ligjshmëritë e brendshme që vlejnë për procesin e krijimit të çfarëdo 

konstruksioni; 

- Të analizohet struktura dhe veçoritë e prodhimit teknik; 

- Të përcaktohet grumbulli i të dhënave të nevojshme të cilat duhet të përpunohen që 

nga momenti i dhënies së detyrës e deri tek zgjidhja përfundimtare. 

Konstruktimi është pjesë e përgatitjes teknike të prodhimit, sepse secili prodhim teknik 

duhet të kalojë nëpër fazat e zhvillimit, përpunimit dhe zbatimit. Zhvillimi i konstruksionit duhet 

të ketë parasysh interesat e konsumit dhe të prodhimit.  

Prodhimi nënkupton atë fazë të procesit në të cilën materiali bazë përmes paisjeve 

teknike shndërrohet në prodhim teknik. Ky proces duhet përgatitur me kujdes para realizimit, 

sepse për këtë nevojiten veprimtari ekonomike, organizative, prodhuese dhe teknike. 

Pra, detyra e inxhinierit konstruktor është që të paramendojë prodhime të tilla realizimi i 

të cilave duhet të jetë i dobishëm dhe ekonomikisht i arsyeshëm. Kjo veprimtari nënkupton 

veprimet të cilat nga një gjendje (materiali) kalohet në një gjendje të re sipas nevojës dhe 

dëshirës (prodhimi teknik). Pra, paramendohen prodhime që më vonë realizohen për qëllime të 

caktuara, si: automobili për bartje, tornoja për përpunim, ashensori për peshëngritje, etj. 
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Me fjalën ‘konstruktim’ nënkuptohen të gjitha veprimet e nevojshme që një prodhim të 

konceptohet, projektohet, llogaritet dhe konstruktivisht të përpunohet deri në atë masë sa mund 

të realizohet përpunimi teknologjik dhe prodhimi i tij.  

Qëllimi i studimit të procesit të konstruktimit është jo vetëm gjetja e metodave, 

veprimeve dhe udhëzimeve për përshkrimin e konstruktimit dhe realizim e tij, por që fazat e këtij 

procesi veç e veç dhe vet procesi si tërësi të përshkruhen përmes algoritmeve për zbatim sa më të 

lehtë të kompjuterëve. 

Kompjuteri, përveç në fazën e procesit të konstruktimit mund të përdoret edhe në 

realizimin e vet procesit. Për këtë janë zhvilluar paket-programet (softwerët), si: 

- CAD (Computer Aided Design – Konstruktimi përmes kompjuterit); 

- CAM (Computer Aided Manufacture – Prodhimi përmes kompjuterit); 

- CAE (Computer Aided Engineering – Inxhinieria përmes kompjuterit); 

- FMS (Flexible Manufacture Systems – Sistemet për prodhimtari fleksibile); 

- CIM (Computer Integrated Manufacture – Prodhimtaria e integruar përmes 

kompjuterit)… 

ku, 

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

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

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

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

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

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

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

 Programimin e kontrollës numerike 

 Programimin e robotëve 

 Planifikimin e procesit 

 Planifikimin e kërkesave të materialeve. 
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CAE (Computer Aided Engineering) – IPK (Inxhinieria përmes kompjuterit) është 

teknologjia e cila ka lidhje me përdorimin e sistemeve kompjuterike për të analizuar gjeometrinë 

e CAD-it, për t’i mundësuar konstruktorit/disajnerit të simulojë dhe të studioj se si sillet 

prodhimi  ashtu që dizajnimi mund të ridefinohet dhe optimizohet. Realizohet përmes: 

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

paket-programeve për planifikim kohor – logjik dhe verifikim etj. 

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

shumti e përdorshme në analizat kompjuterike në inxhinieri. 

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

paket-programet (softuerët) përcjellëse si një vegël ndihmëse për realizimin e këtyre funksioneve 

që kanë të bëjnë me prodhimin ose sistemin e: 

 Disajnimit/konstruktimit; 

 Analizave; 

 Prodhimit; 

 Përdorimit; 

 Mirëmbajtjes dhe 

 Udhëheqjes ose drejtimit. 
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KAPITULLI IV 

4.0. MËNYRAT DHE METODAT E MODELIMIT TË 

KONSTRUKSIONEVE 

4.1. Struktura e procesit të konstruktimit 

4.1.1. Procedura e qasjes sistematike 

Procesi i konstruktimit është proces i transformimit të informatave nga gjendja më e ulët 

në gjendje më të lartë, me qëllim që me formësim gradual dhe plotësim të kufizimeve të dhëna të 

vihet deri te projekti, i cili është bazament për realizimin e dijes së materializuar – produktit. 

Vetitë themelore të procesit të konstruktimit janë qasja sistematike dhe realizimi i plotë (i 

tërësishëm). Këto arrihen me realizimin e procesit në më shumë faza. Në secilën nga fazat, 

produkti (sistemi makinerik) definohet në tërësi por në ndërlikueshmëri (kompleksitet) të 

caktuar, për shembull në nivel të përshkrimit, mandej në nivel të parimit të punës, në nivel të 

vizatimit të tërësisë etj. Faza në procesin e konstruktimit është tërësi e rrumbullakuar rezultat i së 

cilës është informata mbi produktin e përpunuar deri në nivel të caktuar të ndërlikueshmërisë. 

Në rastin e përgjithshëm numri i fazave mund të jetë i ndryshëm. Në fig. 4.1, është 

treguar skema e përgjithshme e procesit të konstruktimit në të cilën përveç fazave të cekura, 

është treguar edhe procesi informativ, i cili zhvillohet paralelisht dhe në lidhje me procesin e 

konstruktimit. Në kuadër të procesit ato përpunohen, begatohen, ngriten në nivel më të lartë dhe 

shfrytëzohen për zhvillimin e secilës nga fazat. E tërë kjo mbetet si përvojë e fituar, dije ose 

bashkësi e të dhënave të reja dhe paraqesin edhe një rezultat të procesit të konstruktimit të 

përshtatshëm për shfrytëzim në punën e mëtutjeshme edhe në raste të tjera. Në bazë të 

procedurës së përgjithshme, të bazuar në parimet e teorisë së sistemeve teknike, në propozimet e 

VDI 2221, është përpunuar qasja sistematike e konstruktimit të sistemeve teknike. Në fig. 4.1, 

është treguar struktura e procesit të konstruktimit të sistemeve makinerike e bazuar në këto 

preferime: 
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Faza e parë përfshinë përpunimin e idesë dhe grumbullimin e të dhënave që të mund të 

definohen kushtet të cilat sistemi makinerik duhet ti plotësojë. Këto kushte (kërkesa apo dëshira) 

janë rezultat i nevojave momentale të tregut të shfrytëzuesve dhe të mundësive prodhuese. Futen 

në listën e kërkesave e cila është rezultat i fazës së parë të procesit të konstruktimit dhe e cila e 

definon produktin (sistemin makinerik) në nivel të përshkrimit. 

Ky është definicion i detyrës projektuese e cila përfshinë përgjigjet në pyetjen çka duhet 

të punojë sistemi. Lista e kërkesave, sipas nevojës, mund të jetë edhe elaborat më i gjerë dhe 

patjetër duhet të përfshijë faktorët të cilët paraqesin kufizimet dhe kushtet të cilat duhet të 

plotësohen në procesin e konstruktimit. 

Faza e dytë në procesin e konstruktimit siguron përgjigjen në pyetjen si, përkatësisht në 

çfarë parimi sistemi makinerik do të punojë. Ky është konceptimi i parimeve të punës dhe i 

strukturës së pjesëve nga të cilat do të përbëhet sistemi. Rezultat i kësaj faze është koncepti, 

përkatësisht skema principiele e sistemit makinerik. Në këtë fazë sistemi makinerik është i 

definuar në nivel të parimit të punës. 

 

Fig. 4.1. Struktura e përgjithshme e procesit të konstruktimit. 

 

Faza e tretë është faza e përcaktimit të dimensioneve dhe formave të pjesëve makinerike. 

Për secilën pjesë makinerike zgjedhet materiali, forma dhe mënyra e përpunimit. Pas kësaj pason 

llogaritja përkatësisht zgjedhja e dimensioneve kryesore. Në mënyrë simultane me zgjedhjen e 

dimensioneve jepet edhe forma, e cila përshtatet me funksionin, mënyrën e përpunimit, 
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shfrytëzimin optimal të masës etj. Pjesët makinerike bashkohen (lidhen) në tërësi sepse forma në 

masë të konsiderueshme, është e kushtëzuar me raportin në mes të pjesëve në tërësi. 

Rezultat i të gjitha aktiviteteve në këtë fazë është vizatimi i tërësisë. Në këtë nivel sistemi 

makinerik është definuar në mënyrë globale. Nuk janë përpunuar detalet e vogla konstruktive 

dhe nuk janë vërtetuar (verifikuar) gjendjet dhe sjelljet e sistemit gjatë kryerjes së funksionit.  

Faza e katërt i qaset këtyre vërtetimeve. Vërtetohet gjendja e sforcimeve siguria dhe 

besueshmëria në punë, ndjeshmëria në ngacmime dhe lëkundje (dridhje) etj. Të metat e 

konstatuara evitohen me korrigjim të dimensioneve, formës, materialit, përpunimit termik etj. Në 

disa raste mund të punohet prototipi në të cilin kryhen shqyrtimet në kushtet e eksploatimit, 

evitohen të metat e vërejtura. 

Faza e pestë e procesit të konstruktimit përfshinë përpunimin konstruktiv. Punohen 

vizatimet e detaleve përshkruhen (përcaktohen) tolerancat, përpunimi termik etj. 

Dokumentacioni teknik, së bashku me udhëzimin për përdorim dhe për mirëmbajtje e përbëjnë 

projektin, i cili është rezultat i fazës së fundit të procesit konstruktiv në tërësi. 

Procedura e treguar, në zhvillimin e procesit konstruktiv (fig. 4.2.), karakterizohet me 

elasticitet të lartë. Gjatë zhvillimit të secilës nga fazat mund të realizohet informata kthyese (feed 

back). Me ndihmën e feed back-ut mundësohet që nëse vërehet gabimi ose e meta në ndonjërën 

nga fazat paraprake mund të bëhet kthimi prapa dhe të bëhet korrigjimi. 

Po ashtu është i mundur kthimi në fazën e definimit të detyrës projektuese dhe, me 

pëlqimin e atyre të cilët e kanë formuar listën e kërkesave, të bëhet ndryshimi i ndonjërës nga të 

dhënat në listën e kërkesave. Elasticiteti i këtillë në qasje mundëson optimizim me përshtatje 

iterative të faktorëve (ndikuesve) përkatës të cilët e definojnë sistemin makinerik. Deri te 

formimi i vizatimit preliminar në tërësi (tri fazat e para) optimizohet parimi i punës së sistemit 

makinerik. Pas kësaj nuk është racionale të bëhen ndryshime në koncepcion. Optimizimi i 

formës dhe i dimensioneve mund të realizohet duke filluar nga formimi i varianteve konceptuale 

e deri te punimi i vizatimit të detaleve makinerike. 
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Fig. 4.2. Diagrami i rrjedhës së procesit të konstruktimit. 
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4.1.2. Lista e kërkesave 

Lista e kërkesave është dokument ose elaborat i gjerë me të cilin definohen të gjitha 

kushtet për punimin e projektit, përkatësisht kushtet për përpunim, eksploatim dhe riciklim të 

sistemit makinerik. Ajo paraqet burim të rëndësishëm të kufizimeve dhe kushteve të cilat 

shfrytëzohen gjatë zhvillimit të tërë procesit të konstruktimit. Në tekstin e mëtutjeshëm janë 

cekur temat elementare përkatësisht tërësitë të cilat duhet ti përfshijë lista e kërkesave. 

Shfrytëzuesi Lista e kërkesave (specifikimi) 
Faqe: 

Gjithsej: 

Ndryshimet 

Data: 

K 

D 
Kërkesat Ngarkesa 

  1.Funksioni 

2.Vetitë punuese 

 

K-kërkesa , D-dëshira 

1. Funksioni i përgjithshëm i sistemit makinerik duhet të jetë patjetër i sqaruar detalisht, 

duke cekur materialet, energjinë dhe të dhënat hyrëse dhe dalëse. Funksioni i 

përgjithshëm mund të jetë: 

- punues nëse ka të bëjë me përpunimin ose transportin e materialit, 

- energjetikë nëse ka të bëjë me transformimin e energjisë, ose 

- dedikues nëse ka të bëjë me dedikim të posaçëm. 

Me përshkrimin e funksionit duhet dhënë formën dhe dimensionet e pjesës si dhe 

materiali nga i cili përpunohet ajo pjesë përkatësisht vetitë e energjisë, e cila është objekt i 

transformimit, vetitë e veçanta etj. Këto të dhëna janë rezultat i hulumtimit të nevojave dhe të 

mundësive për realizimin e produktit të ri. 

Paraqitja duhet të përcillet me skica dhe me tabela përkatëse. Nëse bëhet fjalë për 

makinën për përpunimin e metaleve të cilën duhet zhvilluar, atëherë në këtë listë duhet treguar 

format e pjesëve të cilat do të punohen, mandej dimensionet minimale dhe maksimale të atyre 

pjesëve, qëndrueshmërinë dhe vetitë e tjera të materialeve prej të cilave janë pjesët. Nga ajo se si 

është definuar funksioni i produktit të ri (sistemit makinerik), në shkallë të lartë do të varet edhe 

konkurrenca e tij në treg. 
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2. Vetitë punuese të makinës përkatësisht objektit i cili konstruktohet, definohen sipas 

nevojave, përkatësisht cilësisë së dëshiruar të kryerjes së funksionit, mënyrës së përdorimit, 

mirëmbajtjes, sigurisë dhe besueshmërisë së nevojshme në punë, afatit të përdorimit etj. 

Definohet shpejtësia e kryerjes së funksionit, kapaciteti, bartja, fuqia ngasëse etj. Nga këto 

veti, po ashtu, varet konkurrenca e produkteve në treg, sasia (vëllimi) e plasmanit dhe afati 

i qëndrimit të produktit në treg. Nëse është fjala për makinë peshëngritëse, disa nga këto të 

dhëna janë: bartja, shpejtësia e ngritjes, shpejtësia dhe kahet e lëvizjes, hapësirën të cilën e 

shërben, madhësia dhe veçoritë e ngarkesës etj. 

 

3. Vetitë ergonomike janë me rëndësi për realizimin e mënyrës së dirigjimit me sistemin 

makinerik, i cili duhet të konstruktohet. Nëse me atë makinë duhet të punojnë një ose më 

tepër punëtorë, atëherë në listën e kërkesave duhet të jenë të definuara pozitat e dorëzave 

komanduese, tasteve, kabinave komanduese etj. Këto kushte gjatë zhvillimit të sistemit 

makinerik mund të jenë kufizime të rëndësishme dhe faktorë të rëndësishëm për blerësin. 

Raporti i makinës dhe njeriut duhet të jetë i definuar ashtu që, njeriu sa më pak të lodhet, 

makina ti pamundësojë lëndimet, të pengojë përdorimin e gabuar e të ngjashme. Nëse 

dëshirohet sistem makinerik i automatizuar, duhet të përcaktohen kushtet e caktuara për 

realizimin e dirigjimit automatik. Nëse dirigjimi është me ndihmën e kompjuterit, po ashtu 

duhet të jepen kushtet dhe kufizimet përkatëse. 

 

4. Vetitë teknologjike të produktit të ri janë kufizim i rëndësishëm dhe udhërrëfyes për 

zhvillimin e tij. Duhet të konstruktohet ajo që është e mundur të realizohet në prodhim në 

mënyrë të pranueshme ekonomikisht. Të parashihen, në radhë të parë, ato teknologji me të 

cilat prodhuesi disponon, me sa më pak pajisje përkatësisht vegla speciale. Në listën e 

kërkesave duhet të përshkruhen teknologjitë të cilat janë të pranueshme – konvencionale 

(prerje, farkëtim, derdhje, saldim) dhe teknologjitë speciale. Nëse janë në pyetje teknologjitë 

e reja, po ashtu duhet që, në mënyrë të përshtatshme, të jenë të ilustruara në listën e 

kërkesave. Nuk është i preferuar zbatimi i teknologjive, të cilat prodhuesi nuk i disponon dhe 

prodhimi të bëhet i varur nga ata prodhues të cilët këto teknologji i kanë. 
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5. Pamja e jashtme e sistemit makinerik, është në lidhje të ngushtë me funksionin. Për disa nga 

produktet, pamja e jashtme është shumë e rëndësishme. Suksesi në treg, te këto sisteme 

makinerike, në shkallë të lartë mund të varet nga pamja. Këto janë, për shembull, automobilat 

dhe pajisjet (aparatet) për amvisëri. Edhe makinat e tjera siç janë: makinat vegla, makinat e 

bujqësisë, ekskavatorët, makinat peshëngritëse etj., me pamjen e jashtme nuk duhet të jenë 

refuzuese për rrethin (ambientin) dhe për përdoruesit (shfrytëzuesit). Kohëve të fundit, edhe 

te këto sisteme, pamjes së jashtme i kushtohet rëndësi e caktuar. Në listën e kërkesave 

definohet rëndësia, qëllimet dhe efektet të cilat duhet të arrihen me ndihmën e pamjes 

përkatëse. 

 

6. Montimi dhe demontimi, përkatësisht përshtatshmëria për mirëmbajtje, tek ato sisteme 

makinerike, te të cilët gjatë eksploatimit janë të nevojshme intervenime të shpeshta, është 

faktor me rëndësi për blerësin e produktit të tillë. Zëvendësimi i pjesëve me afat të kufizuar 

tek automobili, aeroplani, aparatet për amvisëri etj., duhet patjetër të jetë i thjeshtë. Nevoja 

që për këto qëllime të përdoret pajisja speciale, servis i specializuar ose demontim i madh 

(vëllimor), që të evitohen prishje të vogla, janë faktor i largimit të blerësit. Qasja pjesëve të 

cilat kohë pas kohe duhet të ndërrohen, patjetër duhet të jetë e thjeshtë dhe ky kusht 

definohet në listën e kërkesave në fillim të procesit të konstruktimit. 

 

7. Kushtet e transportimit mund të jenë mjaft të rëndësishme për konstruksionin. Kjo 

posaçërisht ka të bëjë me sistemet makinerike me gabarite të mëdha. Gjatë transportit, deri në 

vendin e shfrytëzimit, konstruksionet/sistemet duhet të kalojnë nëpër tunele, nën ura të 

rrugëve, nëse barten përmes transportit rrugor ose hekurudhor, që paraqesin kufizime të 

caktuara dhe konstruktori duhet ti ketë parasysh, po ashtu, si ngarkesa gjatë transportit, nuk 

duhet ta kalojnë shtypjen për bosht/aks në rrugë. Pra, këto të dhëna janë kufizime të 

rëndësishme për gabaritet e përgjithshme të konstruksionit/sistemit të ardhshëm, dhe duhet të 

respektohen. Po ashtu duhet të sigurohen të dhëna për aftësinë bartëse të mjeteve të 

transportit dhe shtypjen e lejuar për bosht/aks (në transportin rrugor) etj. Nëse është e 

domosdoshme të realizohet ndarja së seksione, konstruksioni ndryshon në shkallë të lartë. 

Kjo është arsyeja që për konstruksionet e tilla të përpunohen këto kufizime në listën e 

kërkesave.  
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8. Paketimi dhe konservimi, te disa produkte janë të rëndësisë më të madhe, prandaj në listën e 

kërkesave këto kushte duhet të theksohen posaçërisht. Te produktet e konsumit të gjerë, 

përveç pamjes së jashtme, rol të rëndësishëm ka edhe ambalazhi. Këtij aspekti i kushtohet 

kujdes i posaçëm. Ka shembuj ku çmimi i paketimit është në nivel të çmimit të vetë 

produktit. Te sistemet makinerike gjendja është tjetër. Megjithatë, për mbrojtje nga dëmtimi 

gjatë transportimit dhe ruajtjes, paketimi duhet të jetë përkatës. Shkalla e kësaj mbrojtje, në 

të shumtën e rasteve, është proporcionale me çmimin e produktit dhe rëndësinë e tij. 

Produktet e shtrenjta dhe të ndjeshme, patjetër duhet të paketohen dhe mbrohen në mënyrë 

përkatëse. Me paketim nënkuptohet edhe mënyra përkatëse e konservimit. Kjo sidomos ka të 

bëjë me produkte të cilat janë të ndjeshme në korrozion, e sidomos nëse transportohen me 

anije për shkak të ndikimit të ujit të detit (ujë i njelmët). Në raste të tilla përdoren mjete 

mbrojtëse në formë të lyerësve, të shtresave sipërfaqësore, të folieve të ndryshme mbrojtëse e 

të ngjashme, e që janë vetëm disa nga mundësitë që zbatohen gjatë paketimit dhe konservimit 

të produkteve. 

 

9. Kufizimet ekonomike, në listën e kërkesave caktojnë lëminë për realizimin e të gjitha 

kushteve dhe dëshirave të tjera. Qëllimi themelor i secilit prodhues është që të fitohet produkt 

me harxhime sa më të ulëta të prodhimit ashtu që ndryshimi pozitiv ndërmjet të çmimit në 

treg dhe harxhimeve të jetë sa më i madh. Zgjedhja e materialeve, teknologjive, 

ndërlikueshmërisë së konstruksionit etj., duhet patjetër të jenë të orientuara kah rritja e këtij 

ndryshimi. Vendimet bihen ndërmjet dy ekstremeve, që të zgjedhen komponentë të unifikuar, 

të cilët janë të njohur dhe të lirë, ose komponentë të rinj, të cilët janë të shtrenjtë për zhvillim, 

por në treg mund të jenë shumë shtytës (propulzive). Ky rrezik mund të jetë i pranishëm në 

masë dhe në rrethana përkatëse. Këto rrethana duhet të jenë të definuara në listën e 

kërkesave, e sidomos çmimet maksimale të kushtimit të cilat janë të pranueshme për tregun. 

Lista e kërkesave është bashkësi (grumbull) e kufizimeve dhe dëshirave, përkatësisht e 

vizionit i cili bart rrezik të jetë i realizueshëm. Për këtë, në kuadër të të gjitha lëmive të 

kufizimeve të cekura, të cilat shtrohen, duhet të ndahen së paku në dy kategori.  

Njërën kategori e përbëjnë kërkesat, të cilat patjetër duhet të plotësohen (arrihen), sepse 

pa to produkti nuk mund ti plotësojë kushtet minimale të funksionimit. Në kategorinë e dytë janë 
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dëshirat, të cilat po të realizoheshin qëllimet për të cilat futet produkti i ri në treg, do të arriheshin 

në shkallë dukshëm më të lartë. Balansin ndërmjet kërkesave dhe dëshirave në listën e kërkesave 

dhe korrigjimi i përmbajtjes së saj gjatë zhvillimit të produktit të ri është baza e elasticitetit të 

qasjes. Sistematiciteti dhe elasticiteti janë tiparet themelore të tij. 

4.2. Problemi me të cilin ballafaqohet konstruktori 

Produkti, si një sistem material, ka veti të caktuara fizike dhe kimike të cilat e bëjnë të 

përdorshëm për njerëzit. Vetitë fizike të produktit janë: madhësia, pesha apo qëndrueshmëria, 

ndërsa vetitë kimike janë: përbërja kimike, rezistenca ndaj temperaturave apo rezistenca ndaj 

korrozionit. Disa nga këto veti janë të natyrës së brendshme, disa të natyrës së jashtme, dhe disa 

janë rezultat i formës fizike të produktit (formës gjeometrike) (fig. 4.3). Si rezultat i këtyre 

vetive, mjedisi në të cilën punon, dhe forma gjeometrike që ka, produkti mund të kryen 

funksione të caktuara. 

 

Fig. 4.3. Vetitë e një produkti. 
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Përmbushja e këtyre funksioneve plotëson kërkesat dhe dëshirat njerëzore duke u dhënë 

edhe mundësinë të arrij një apo disa vlera (synime) të rëndësishme. Arritja e këtyre vlerave 

nënkupton se çfarë e bënë një produkt të përdorshëm për njerëzimin (fig. 4.4). 

 

Fig. 4.4. Rruga ndërmjet formës së një produkti (p.sh. biçikleta), vetive, funksionit dhe kërkesave 

njerëzore dhe vlerave - synimeve. 

Duke e ditur formën e një produkti, është e mundur të paraqiten vetitë e tij, funksionet të 

cilat i kryen, kërkesat që mund t'i plotësoj, dhe vlerat (synimet) të cilat do t'i arrij. Procesi i 

konstruktimit, megjithatë, nuk kërkon parashikimin e vetive dhe funksioneve për nga forma, 

sepse forma është e panjohur. Për më tepër, procesi i konstruktimit kërkon që të arrij një formë të 

paraqitjes, që nëpërmjet vetive të tij të brendshme dhe të jashtme të kryej funksione të caktuara 

për t'i plotësuar kërkesat e njeriut. Me fjalë të tjera, sfidë për një konstruktor paraqitet lëvizja nga 

drejtimi i djathë në të majtë (fig. 4.4). Kalimi nga funksioni në formë, në një masë të madhe, 

varet nga aftësia, imagjinata dhe kreativiteti i konstruktorit. Pastaj, ky është problemi që e 

ballafaqon konstruktorin, në paraqitjen e vetive në formë gjeometrike ashtu sikur se është 

paraqitur forma në figurë, që kur të përdoren (si të menduara për këtë qëllim) në vendin e 

caktuar, mund t'i kryejnë funksionet e paracaktuara. Përderisa një produkt i caktuar mund të 

kryej vetëm funksione të paracaktuara, është e mundur të del një numër i formave të cilat kryejnë 

të njëjtat funksione. Konceptimi i këtyre formave dhe zgjedhja përfundimtare e njërës prej tyre 

paraqet sfidë për konstruktorët. 



 

56 
 

56 Punim Diplome Master 

4.3. Roli i modelimit të detaleve të makinave në procesin e konstruktimit 

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

punimin e produktit të ri. Gjatë kësaj nevojitet të zgjidhen më shumë probleme, përkatësisht të 

jepet përgjigje në pyetjet në vijim. Si të vihet deri tek “ideja”? çka të konstruktohet dhe me çfarë 

vetish? si të vihet deri te parimi (principi) i punës së sistemit? si të verifikohet që në kushtet 

punuese konstruksioni i krijuar do ti përgjigjet kërkesave për realizimin e funksionit në mënyrë 

më të përshtatshme dhe të sigurt? dhe në fund, në çfarë forme të përgatitet dokumentacioni për 

përpunim (prodhim)? 

Marrë në tërësi, procesi i konstruktimit bazohet në rezultatet e një sërë disiplinash 

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

shkencore që merren me vetë procesin e konstruktimit. Në fig. 4.5 është paraqitur ndarja 

orientuese e këtyre disiplinave. Në rreshtin e epërm janë radhitur ato disiplina të cilat 

drejtpërdrejtë janë të kyçura në procesin e konstruktimit dhe njohuritë e të cilave janë vegël për 

zhvillimin e atij procesi. 

Teknologjia dhe 

fortësia e 

materialeve 

Detalet e 

makinave 
Mekanika 

Termo dhe 

hidro-mekanika 

Teoria e 

shkatërrimit dhe 
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Fig. 4.5. Paraqitja e disiplinave themelore shkencore në të cilat bazohet procesi i konstruktimit. 

 

PROCESI I KOSNTRUKTIMIT
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Në rreshtin e poshtëm janë radhitur disiplinat shkencore, lëmi e studimit e të cilave është 

procesi i konstruktimit. Përpunohen ligjshmëritë e procesit, propozohen metoda për zhvillimin e 

procesit të konstruktimit, përpunohen operacionet etj. Bashkësia e këtyre disiplinave shkencore 

(rreshti i poshtëm) formon shkencën e konstruktimit 

 

4.4. Detyrat dhe nivelet e modelimit të detaleve të makinave dhe tërësive 

Modelimi është operacion ekzekutiv i procesit të krijimit të formave. Model i fituar 

hapësinor (3D) paraqet përshkrim kompjuterik të formës së detalit makinerik. Shfrytëzohet për 

punimin e dokumentacionit konstruktiv të detalit makinerik (vizatimit), për përpunimin e 

dokumentacionit teknologjik (përpunimit) dhe për analiza dhe llogaritje për të cilat nevojiten 

koordinatat e pikave në konturat e detaleve të makinave. 

Roli i modelimit të detaleve të makinave mund të vlerësohet edhe sipas një baze tjetër. 

Për nevojat e teknologjisë së përpunimit të detaleve të makinave dhe për nevojat e zbatimit të 

metodës së elementeve të fundme, qasja është pak më ndryshe. Modelohen vetëm ato detale të 

makinave të cilat duhet të punohen në makina të dirigjuara nga kompjuteri ose në ato detale të 

makinave të cilat duhet të zbatohet metoda e elementeve të fundme. 
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Fig.4.6. Pasqyrë e detyrave dhe punëve në nivele të ndryshme të modelimit të strukturave makinerike 
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4.5. Fazat e konstruktimit 

Procesi i konstruktimit është një fazë3 me rëndësi shumë të veçantë për konstruktorin. 

Procesi i konstruktimit është proces i transformimit të informatave nga gjendja më e ulët në 

gjendje më të lartë, me qëllim që të vijë deri te projekti (produkti) duke kaluar nëpër shumë 

(disa) faza fig. 4.7. 

 

Fig. 4.7. Fazat e konstruktimit. 

Procesi fillon me identifikimin e kërkesës dhe më pas marrja e vendimit për të bërë diçka 

në lidhje me të. Pas shumë përsëritjeve, procesi përfundon me paraqitjen e projektit i cili e 

plotëson kërkesën. Në vazhdim do të paraqesim hapat të cilët merren parasysh gjatë procesit të 

konstruktimit me detajet përcjellëse. 

                                                             
3 Fazë - periudhë në procesin e zhvillimit, e ndërrimit të gjendjes (formës); shkallë e zhvillimit ose e ndryshimit. 
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4.6.  Modelimi dhe modelet 

Modelimi paraqet një nga proceset themelore të mendjes së njeriut. Ky është i lidhur 

ngushtë me mënyrën e të menduarit dhe të zgjidhjes së problemeve nga njeriu. Si rezultat i 

procesit, i cili quhet sjellje intelegjente e njeriut modelimi paraqet aktivitet të përditshëm dhe 

pjesë të madhe të asaj që na bënë qenie njerëzore, intelegjente. Modelimi kryen (ekzekuton) 

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

përgjithësimi (gjeneralizimi) në bazë të përvojës, të ballafaqohet me të papriturat. 

Kjo mundëson të vërehen format, të vlerësohen dhe të parashihen, të menaxhohet 

(drejtohet) me procese dhe me objekte, të ekspozohet rëndësia dhe qëllimi. Pikërisht për këtë, 

modelimi më së shpeshti konsiderohet (shikohet) si mjet konceptor më i rëndësishëm i cili njeriut 

i është dhëne në dispozicion. 

Në kuptimin më të gjerë, modelimi paraqet shfrytëzim të pagueshëm (në aspekt të 

hargjimeve) të ndonjë modeli në vend të ndonjë tjetri (sistemi real) me qëllim që të vihet deri te 

njohuri e caktuar. Rezultat i modelimit është modeli. 

Modeli është mostër e ndonjë sistemi, dhe dedikimi themelor i tij është të lehtësoj 

grumbullimin e grumbullimin e informatave për sistemin e vërtetë (real), të cilin modeli e 

paraqet (prezanton). Modeli i mirë gjithherë është mostër e thjeshtuar e sistemit, i konceptuar në 

atë mënyrë që të ofrojë informata për ato tipare (veti) dhe veçori të sistemit për të cilat ka interes 

më së tepërmi. Modeli është mënyrë e përshtatshme për paraqitjen e përvojës së përgjithshme të 

njeriut dhe mënyrat e tij të të menduarit për sistemin i cili hulumtohet. Modeli është prezantim i 

sistemit dhe krijohet që të kuptohet më mirë struktura (proceset) e sistemit real. Modeli është 

object virtual i definuar me bashkësi të pikave, e i cili mund të shikohet nga drejtime 

(këndvështrime) të ndryshme, të priten. të formësohen e të ngjashme. Ai përmban bashkësi të 

caktuar të informatave të cilat mund të shfrytëzohen dhe në bazë të të cilave mund të zhvillohen 

informatat e reja. Modeli duhet të mundësoj zhvillimin e formave e pastaj edhe shfrytëzimin e tij 

të mëtutjeshëm çdo kund ku kjo është e domosdoshme. 

Kërkesa themelore: secili model duhet patjetër ta përshkruaj sistemin real me detale të 

mjaftueshme, d.m.th. nevojitet që veçoritë e tij ti përgjigjen veçorive të sistemit. 
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4.7. Llojet e modeleve 

Modelet mund të jenë deskriptive (përshkruese) ose prediaktive (parashikuese). Modeli 

deskriptiv mundëson të kuptohet sistemi ose fenomeni real, p.sh. modeli i prerjes tërthore të 

turbinës me gaz të aeroplanit. Modeli i tillë ofron një pajisje për komunikim të ideve dhe të 

informatave. Megjithatë, modeli nuk ndihmon që të parashihet sjellja e sistemit. Modeli 

parashikues (prediaktiv) shfrytëzohet në radhë të parë në konstruktimin inxhinierik, sepse 

ndihmon në të kuptuarit dhe të parashikuarit të performancës së sistemit. Kjo zakonisht merr 

formë të një modeli matematik. 

Modelet mund të ndahen, përkatësisht të klasifikohen nga aspekte të ndryshme dhe sipas 

autorëve të ndryshëm. Njëri nga klasifikimet i cili shpesh haset në literaturë është se modelet 

mund të jenë: 

- Mentale – parashikimi i pasojave të aksionit, d.m.th. mënyra e të menduarit dhe të 

zgjidhjes së problemeve siç e bëjnë njerëzit; 

- Materiale – për shembull struktura kimike e molekulave; 

- Simbolike – nuk ekziston ngjashmëri e jashtme ndërmjet sistemit dhe modelit, e modelet 

simbolike mund të jenë; 

- Matematike – ku me ndihmën e ekuacioneve matematike përshkruhet sjellja e sistemit; 

- Konceptore – logjika e lidhjes së aktiviteteve në projekt, përkatësisht në teknologji 

(diagrame e të ngjashme); 

- Kompjuterike – paraqitja e modeleve konceptore në formë të programit për kompjuter. 

- Fizike – objektet janë trupa material, ndërsa lidhja dhe ndërveprimet zhvillohen në bazë 

të ligjeve fizike dhe natyrore (shqyrtimi i rezistencës së ajrit në modelin e automjetit i cili 

është disa herë më i vogël, për ta ruajtur formën dhe veçoritë e tjera fizike të automjetit); 

- Analitike – përshkruhet sjellja e sistemit me ekuacione algjebrike ose diferenciale dhe 

modelet analitike mund të ndahen në : 

- Analitike me zgjidhje ekzakte d.m.th. zgjidhja fitohet si lidhje funksionale në 

ndryshoreve të varura dhe të pavarura; 

- Analitike me zgjidhje numerike (të vetme) d.m.th. zgjidhja nuk fitohet si lidhje 

funksionale e ndryshoreve të varura dhe të pavarura, por me procedura numerike, d.m.th. 
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me gjetjen e çifteve të vlerave të ndryshoreve të varura dhe të pavarura të cilat plotësojnë 

modelet e caktuara (të vetme); 

- Logjike-teknologjike – për shkak të pamundësisë së përshkrimit të sistemeve dinamike të 

ndërlikuara në formë analitike, modelet jepen në formë procedurale, me të cilën tregohet 

(paraqitet) mënyra e punës së sistemit. Problemi zgjidhet me kryerjen numerike të 

eksperimenteve në model. Aty, sipas rregullit, numërohen proceset prodhuese dhe 

sistemet transportuese. 

 

 

Fig.4.8. Klasifikimi i modeleve. 
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4.8. Modelimi dhe simulimi 

Modelimi bashkëkohor është i paimagjinueshëm pa shfrytëzimin e kompjuterit. Në 

modelim kompjuterët shfrytëzohen në dy qëllime: në zhvillimin e modelit dhe në kryerjen e 

llogaritjeve në bazë të modelit të krijuar. Në atë mënyrë, modelimi me ndihmën e kompjuterit 

bëhet disiplinë me të cilën në mënyrë adekuate dhe efikase mund të tregohen sistemet e përbëra 

(të ndërlikuara) dhe të formësohet dhe të shqyrtohet sjellja e tyre. 

Shprehja modelim dhe simulim shpreh aktivitetin e ndërlikuar i cili i përfshinë tri elemente: 

sistemin real, modelin dhe kompjuterin. Ky aktivitet në mënyrë të thjeshtuar është paraqitur me 

diagramin me fig. 4.9. 

 

Fig.4.9. Relacioni i modelimit dhe simulimit 

Me sistem real nënkuptohet bashkësi e rregulluar, e ndërvarur në mes veti të elementeve 

të cilat formojnë tërësi të vetme dhe veprojnë së bashku ashtu që të realizojnë qëllimin e dhënë 

ose funksionin, pa marrë parasysh se a bëhet fjalë për sistem natyror ose artificial, dhe gjithashtu, 

pa marrë parasysh se sistemi i tillë në çastin e caktuar ekziston ose ekzistimi i tij planifikohet në 

të ardhmen. Modelimi është proces me të cilin vendoset lidhja ndërmjet sistemit real dhe 

modelit, derisa simulimi është proces i cili vendos relacionet ndërmjet modelit dhe kompjuterit. 

Relacioni  i modelimit ka të bëjë me vlefshmërinë e modelit. Vlefshmëria e modelit përshkruan 

se sa në mënyrë besnike një model e paraqet sistemin e simuluar. Procesi i përcaktimit të 

shkallës së pajtueshmërisë së të dhënave për sistemin real me të dhënat e modelit quhet 

vlefshmëri e modelit.  

Sistemi real Kompjuteri                             

Modeli

modelimi simulimi 
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Relacioni i simulimit ka të bëjë me verifikimin se sa në mënyrë të besueshme programi 

simulues e përcjellë modelin në kompjuter si dhe saktësinë me të cilën kompjuteri i kryen 

instruksionet e modelit. Para krahasimit të të dhënave reale (të vërteta) me të dhënat të cilat i 

gjeneron kompjuteri (simulatori), duhet patjetër të përcaktohet saktësia, përkatësisht korrektësia 

e simulatorit. Procesi i vlerësimit të korrektësisë si simulatorit quhet verifikim. 

Qëllimet 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.10. Procesi i modelimit dhe i simulimit 

Vlefshmëria shpie në eksperimentime të reja mbi sistemin real dhe mund të kërkoj modifikime 

shtesë ose edhe hedhjen e modelit paraprak dhe rinicimin e krijimit të modelit të ri. 

 

4.9. Parimet e përgjithshme të modelimit të detaleve të makinave 

Për gjetjen e mënyrës efikase në modelim nevojitet që paraprakisht të vendosen 

ligjshmëri të caktuara në formë dhe veçoritë e detaleve të makinave. Siç është i rëndësishëm 

mendimi i konstruktorit për zhvillimin e metodave të modelimit po ashtu për vendosjen e këtyre 

ligjshmërive është e rëndësishme qasja nga pikëpamja e detaleve të makinave të cilët janë 

pjesëmarrës dominant në strukturat e makinave. Para se ti qasat shqyrtimeve të këtilla nevojiten 

që të vendosen ndarje të caktuara në pikëpamje të strukturës së sistemeve makinerike. 

Eksperimentimi

Modelimi Simulimi Vlefshmwria
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Shfrytëzimi i paraqitjes grafike të detaleve të makinave dhe strukturave nuk është i 

domosdoshëm vetëm gjatë zhvillimit të konstruksioneve dhe formave të reja. Nevojat ekzistojnë 

në masë dukshëm më të madhe gjatë përshtatjes, përsosjes, varirimit dhe operacioneve të tjera në 

format e detaleve dhe tërësive të makinave. Konstruksionet e përsëritura prodhohen pa 

ndryshime ndaj serisë paraprake. Konstruksionet me princip të ngurtë ruajnë principin e punës 

nga zgjidhja paraprake, format dhe dimensionet e pjesëve pjesërisht ndryshohen e mandej pason 

faza e analizës së gjendjes (sforcimeve, dinamike etj) për verifikimin se a do të realizojë me 

sukses funksionin zgjidhja e propozuar apo jo. Konstruksionet e përshtatura janë ato zgjidhje 

konstruktive principi i punës i të cilave është “kopjuar” nga ndonjë zgjidhje për ndonjë funksion 

tjetër dhe është përshtatur për zgjidhjen e re. 

 

Fig.4.11. Pasqyrë e detaleve të makinave sipas frekuencës së pjesëmarrjes në zbatim (aplikim, 

përdorim) 

 

DETALET E MAKINAVE

Detalet standarde të 
makinave

Tërësitë makinerike

Makinat dhe sistemet

Detalet e zakonshme 
dhe të përsëritshme

Detalet e reja të 
makinave

Detalet e 
makinave 
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KAPITULLI V 

5.0. VLERESIMI I PROJEKTEVE DHE MARRJA E VENDIMEVE 

5.1. Kriteret për vlerësim si masë për prurjen e vendimeve 

Metodat e përmendura për kërkimin dhe gjetjen e zgjidhjes në parim ofrojnë numër të 

madh të varianteve të mundshme të zgjidhjes. Të gjitha ato variante duhet të kontrollohen për 

përdorshmërinë “dobishmërinë” teknike dhe ekonomike. Do të thotë me vlerësim përcaktohet 

dobishmëria e zgjidhjes së dhënë. Kjo është e mundur vetëm nëse ekziston pasqyrë e qartë për 

qëllimin të cilin duhet realizuar. Gjetja e zgjidhjes optimale atëherë bëhet në bazë të rezultateve 

të vlerësimit. Vlerësimi bëhet me krahasimin e rezultateve dhe vlerave të arritura të varianteve të 

zgjidhjes dhe vlerave të cilat është dashur të arrihen, të cilat janë formuluar si kritere të qëllimit 

të vlerësimit. Kjo bëhet me procedurë të veçantë të vlerësimit. 

Në kuadër të veprimtarisë së tij konstruktori duhet pandërprerë të merr vendime. Prurja e 

vendimeve shpesh vështirësohet për shkak të mungesës së informatave, e shpeshherë për shkak 

se konstruktori  i nënshtrohet mungesës së kohës. Disa herë edhe i mungojnë njohuritë përkatëse 

nga metodika e konstruktimit që të mund të marr vendime. Vendimet e prura dhe cilësia e tyre 

ndikojnë mjaftë në suksesin ose mossuksesin e punë së bërë. Pasi që vendimi i sjellë ka ndikim 

vendimtar në zhvillimin e mëtutjeshëm të konstruktorit, konstruktori nevojitet të tentoj që 

vendimet e tij ti bëjë sa më objektive për aq sa është e mundur, të jenë vendime të arsyetuara, të 

plota ashtu që sipas dijes më të mirë në dispozicion të arrijë qëllimin optimal. Për këtë arsye 

është më se e nevojshme që kriteret për vlerësim të shfrytëzohen si ndihmë gjatë prurjes së 

vendimeve, sepse kapacitetet e njeriut janë të mjaftueshme për krahasimin e vetëm një numri të 

vogël të rasteve të ndryshme. 

Për kriteret për vlerësim vlejnë këtë parakushte: 

- Të gjitha kriteret e shfrytëzuara për procedurën e vendimmarrrjes duhet të jenë të 

rëndësishme për vendimin. Do të thotë vetitë përkatëse të varianteve duhet njëmend të 

caktohen, 

- Kriteret duhet të jepen në mënyrë sasiore, në rastin më të keq në mënyrë cilësore. 



 

67 
 

67 Punim Diplome Master 

- Kriteret, si p.sh. “duhet të jetë i lirë’, “montimi duhet të jetë i thjeshtë”, janë të qarta 

vetvetiu. 

- Kriteret për vlerësim duhet të jenë të pavarura në mes vete, 

- Kriteret e zgjedhura duhet të mundësojnë vlerësim gjithëpërfshirës. Përndryshe disa veti 

do të mbeteshin të pa përfshira. 

- Kriteret për vlerësim duhet të jenë të formuluar pozitivisht (p.sh. jo krijimi i zhurmës por 

pa zhurmë). 

- Vlerësimi mund të realizohet në dy mënyra: 

- me intuitë (sipas ndjesisë), dhe 

- objektive, në bazë të kritereve të caktuara. 

Vlerësimi sipas ndjesisë është inferior ndaj vlerësimit të bazuar në kritere, megjithatë nuk 

duhet të ketë paragjykime dhe të hidhet menjëherë. Për vlerësim sipas ndjesisë është e 

nevojshme përvoja shumëvjeçare dhe kuptimi (shija) për konstruktim, e me të mund të shërbehet 

gjithmonë kur nuk disponohet me të gjitha informatat e nevojshme (që është rast i shpeshtë në 

fazën e hershme të zhvillimit të ndonjë konstruksioni). Në të gjitha situatat e tjera duhet të 

zbatohet vlerësimi i bazuar në kritere objektive, që vetvetiu nënkupton definim preciz, ekzakt 

dhe objektiv të kritereve adekuate për vlerësim të detyrës konkrete. Në vazhdim, ky problem do 

të përpunohet detalisht. 

Në të gjitha rastet vijnë në shprehje operacionet vijuese: 

- zgjedhja e karakteristikës së përgjithshme, 

- zgjedhja e kriterit, 

- vlerësimi i kriterit, 

- përpunimi i kriterit. 

 

5.2. Zgjedhja e kritereve për vlerësim 

Lista e kërkesave, e cila paraqet përshkrim intern të kërkesave dhe/ose dëshirave të 

konsumatorëve, paraqet vend ideal për grumbullimin e kritereve për vlerësim të procedurave të 

zgjedhjes. Nëse lista e kërkesave është aktualizuar (përditësuar) pjesën më të madhe të kritereve 

të nevojshëm dhe shprehje mjaft të qarta të vlerës të precizuara konkretisht dhe të përgatitura për 
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procesin e mëvonshëm të vlerësimit, me këtë gjetja e vendimit mund të jetë e lehtësuar dhe e 

përshpejtuar. 

Elementet përkatës, nga lista e kërkesave, mund të shfrytëzohen në mënyrën vijuese: 

- kërkesat “PO/JO” shfrytëzohen si parazgjedhje të variantit përkatës, 

- kërkesat e tolerueshme paraqesin kriteret e vërteta për vlerësim, 

- dëshirat nuk guxojnë të përzihen me kërkesat e tolerueshme. Megjithatë, në procesin e 

vlerësimit mund  (por jo patjetër) të merren parasysh. 

Nëse kërkesat për zgjedhjen e kritereve lidhen për fazat e caktuara të procesit të 

konstruktimit: konceptim (K), projektim (P) dhe përpunim konstruktiv (PK) duke iu dhënë 

simbolikën përkatëse, shumë lehtë mund të zgjedhen kriteret relevante. Për shembull, të gjitha 

kërkesat për zgjedhjen e kritereve të shënuar ne K duhet të shërbejnë për vlerësimin (notimin) e 

principit të veprimit, ndërsa ata të shënuar me PK për vlerësimin (notimin) e detaleve. 

Mirëpo, gjithherë lajmërohen vështirësi të caktuara, posaçërisht gjatë përballimit të 

inercionit vetanak. Në listën e kërkesave, në çdo moment, gjatë kohës së zgjidhjes së problemit, 

duhet të jenë gjendja më e re. Pra lista e kërkesave gjatë procesit të konstruktimit ndryshohet, 

prandaj mund të ndodhë që gjatë dorëzimit të objektit lista e kërkesave të jetë krejtësisht e 

ndryshme nga ajo me të cilën është filluar të punohet. 

Për këtë arsye lista fillestare e kërkesave nuk mund të paraqes kriterin e vetëm për 

vlerësim. Shpeshherë para përfundimit të objektit lista e kërkesave bihet në gjendje të re 

(ripunohet). Gjatë kërkimit të kritereve të rëndësishme për vlerësim rol të rëndësishëm kanë 

informatat për “gjendjen e teknikës” (state of the art) në organizatën vetanake dhe jashtë saj. 

Informatat e tilla janë edhe më të rëndësishme sesa përvoja e atij që e përpunon problemin dhe i 

cili ato përvoja i ka fituar duke zgjidhur detyra të ngjashme. 

Informatat për gjendjen e teknikës nuk guxojnë të shfrytëzohen vetëm gjatë precizimit të 

detyrës. Përkundrazi, gjatë kërkimit të kritereve për vlerësim informatat e tilla duhet të jenë të 

orientuara në vetitë e varianteve. Kriteret e tilla duhet të mundësojnë marrjen e vendimeve për 

vetitë e varianteve të gjetura të zgjidhjes. Në parim konstruktori disponon me tri burime të 

informatave për gjetjen e kritereve të nevojshme: 
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- prospektet dhe materialet e firmave konkurrente si dhe nga udhëzimet e ndryshme që i 

japin prodhuesit e caktuar për produktet e tyre. Në bazë të tyre mund të analizohen 

produktet e konkurrencës. 

- publikimet nga fusha konkrete. 

- të ashtuquajturat informata retrospektive të cilat shprehin përcaktimin e gjendjes së 

zhvillimit të problemit të kufizuar në nevojat për zgjidhjen e detyrës. 

5.3. Përcaktimi i kritereve për vlerësim 

Përcaktimi i kritereve për vlerësim realizon kryerjen me korrektësi të procedurës metodike në 

katër hapa: 

- zgjedhja e veçorive të përgjithshme të procesit teknik që praktikisht shndërrohet në 

krijim, analizën dhe aktualizimin e pandërprerë të listës së kërkesave; 

- vlerësimi i kritereve, me qëllim të rangimit të tyre, dhe në bazë të kësaj bëhet zgjedhja e 

atyre adekuat për detyrën konkrete, si dhe kufizimi i nevojshëm për numrin e tyre; 

- përpunimi i kritereve të zgjedhura, d.m.th. definimi preciz dhe formësimi në formë të 

përshtatshme me leksik logjik ashtu që të shmanget shumëkuptimësia e tyre, eliminimi i 

kritereve të parëndësishme etj. 

Përvoja e konstruktorit dhe të organizatës për vlerësim janë të pazëvendësueshme. Shumica e 

vendimeve të konstruktorit janë rutinore, në të cilat vendime lehtë zbulohen ngjashmëritë me 

vendimet e mëhershme. Numri i vendimeve rutinore rritet me shtimin (grumbullimin) e përvojës 

së konstruktorit, e që gjithsesi varet nga lloji i problemit. Që të fitohen zgjidhje të cilat janë afër 

“gjendjes së vërtetë të teknikës”, nevojitet dije profesionale dhe përvojë me konstruktimin 

metodik si dhe “si dija (ose si të dihet)” (know how) ose evidentimi i gabimeve dhe i dëmeve 

eventuale. Gjatë vlerësimit të varianteve të zgjidhjes, e posaçërisht gjatë zgjedhjes së kritereve 

dhe përcaktimit të “dobishmërisë”, është e pamundur të përjashtohet (ç’kyçet) në tërësi 

subjektiviteti. Nga ana tjetër, kjo përvojë subjektive nuk është e dëshirueshme nëse vendimi 

duhet të ketë fuqinë e realitetit. 
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5.4. Vlerësimi dhe marrja e vendimeve 

Rezultat i kërkimit dhe gjetjes së zgjidhjeve të problemit konstruktiv është numri i madh i 

varianteve të zgjidhjeve të plota ose të pjesshme. Nga të gjitha ato zgjidhje konstruktori duhet ta 

zgjedh njërën, e cila më së shumti i përgjigjet qëllimit (kërkesave). Për këtë arsye konstruktori 

duhet të krahasoj parashikimet që është dashur të plotësohen me ato që janë arritur. Me marrjen e 

vendimit konstruktori merr përsipër edhe përgjegjësinë. Për marrjen e vendimeve në procesin e 

kërkimit dhe gjetjes së zgjidhjeve ekzistojnë metoda ndihmëse. 

Nëse bëhet fjalë për vlerësim paushall të individit ose ekipit, fjala është për 

vendimmarrje. Rezultatet më të mira arrihen me procedura të tilla për vlerësim, të cilat janë të 

bazuara në kritere të definuara qartë për vlerësim objektiv.  

Te numri më i madh i procedurave për vlerësim, vlera e variantit shprehet në atë mënyrë 

që, shkalla e plotësimit të kërkesave përkatëse ndaj kritereve të shtuara shprehet me poenë 

(vlerësim me poenë). Në tab.5.1, është treguar një skemë e thjeshtë për vlerësim me matricën e 

rangut. 

Në shtylla vendosen variantet e zgjidhjes së problemit teknik, ndërsa në rreshta vendosen 

kriteret e fituar sipas ndonjë procedure nga ato të cekura më parë. Për secilin kriter përcaktohet 

rangu i variantit sipas vlerësimit (mendimit) subjektiv të konstruktorit. Për përcaktimin e rangut, 

për secilin variant mblidhen vendet e para të tyre. Varianti me numër më të madh të vendeve të 

para është më i miri. Nëse lajmërohen disa variante me numër të njëjtë të vendeve të para, merret 

parasysh numri i vendeve të dyta, e nëse edhe kjo nuk mund të vendos, merren parasysh vendet e 

treta etj. Procedura është e thjeshtë, aq më tepër nëse punohet me numër të kufizuar të kritereve 

dhe varianteve. 

Tabela 5.1. Vlerësimi sipas matricës së rangut. 

 Variantet e zgjidhjes 

varianti 1 varianti 2 varianti 3 varianti 4 varianti n 

kriteri 1 I IV II III … 

kriteri 2 II III I IV … 

kriteri 3 I II IV III … 

kriteri 4 I IV II III … 

kriteri 5 III I II IV … 

kriteri 6 I III II IV … 

numri i vendeve të para 4 1 1 0 … 

numri i vendeve të dyta 1 1 4 0 … 

RANGU 1 3 2 4 … 
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Sikur te vlerësimi i kritereve, edhe në këtë rast, nuk dihet se për sa herë zgjidhja (varianti) 

më e mirë (i vlerësuar) është vërtetë më e mirë se tjetra, p.sh. nga zgjidhja (varianti) e dytë etj. 

 

5.5. Vendimmarrja (marrja e vendimeve) 

Operacionet dhe aktivitetet të cilat mundësojnë zgjedhjen e parametrave, të dhënave, 

materialit dhe faktorëve të tjerë në procesin e konstruktimit janë vendimet. Ato lidhin 

operacionet dhe aktivitetet e tjera në strukturë dhe mundësojnë vazhdimin e procesit (fig. 5.1.). 

Në procesin ideor, vendimet më së shpeshti merren në mënyrë të pavetëdijshme, me inercion, me 

përvojë etj. Në modelet e procesit të konstruktimit vendimet janë rezultat i kushtëzimeve nga 

shkaqet dhe kufizimet përkatëse. Në lidhje me këtë mund të ceken disa qasje (parime) të cilat 

mundësojnë vendosjen e lidhjeve të këtilla, parimi algoritmik, parimi i varianteve të njohura 

paraprakisht, parimi i optimizimit, parimi fazi (fuzzy), parimi i rrjetave neurale etj. 

 

Bota e shfrytëzuesve 
Nevojat, mundësitë,  

gjenerimi i ideve 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig. 5.1. Lëmitë e aktiviteteve në procesin e konstruktimit 
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Mbledhja dhe 

përpunimi i dijes 
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Bota e sintezës 
Krijimi i zgjidhjeve 

të reja konstruktive 

Modelet e prodhimeve 

- Modelet e funksionit 

- Modelet e formave  

- Modelet e vetive 

- Modelet e sforcimeve 
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5.6. Vlerësimi, paraqitja dhe të dhënat (informatat) e duhura për 

konstruktim 

Vlerësimi është një fazë e rëndësishme e procesit konstruktiv në tërësi, që paraqet 

vërtetimin përfundimtar të konstruktimit të suksesshëm dhe zakonisht përfshinë testimin e 

prototipit në laborator. Këtu provohet se a e plotëson kërkesën konstruktimi? A është real? A 

mund t’u konkurojë me sukses prodhimeve të ngjashme? A është ekonomik prodhimi dhe 

përdorimi i tij? A mund të realizohet fitim nga shitja ose përdorimi?… 

Komunikimi i konstruktorit me të tjerët është hapi i fundit i rëndësishëm gjatë procesit të 

konstruktimit. Shumë konstruktime të mëdha, shpikje dhe punë kreative janë zhdukur nga 

pamundësia që kryesit e tyre nuk kanë qenë në gjendje ose nuk kanë pasur dëshirë të shpjegojnë 

arritjet e tyre të tjerëve. Inxhinieri kur e paraqet zgjidhjen e re para personelit përkatës, 

udhëheqës ose mbikëqyrës, e bën atë për t’a shitur ose të dëshmojë zgjidhjen e tij si më të mirën. 

Ekzistojnë tri forma bazë të komunikimit: e shkruar, me gojë dhe forma grafike. 

Inxhinieri konstruktor I aftë duhet ditur të komunikojë në të tri format. Po ashtu, ai nuk duhet 

frikuar nga mundësia e dështimit në paraqitje, sepse është aftësi e madhe të mësohet nga 

dështimi, gjë që ka treguar se arritjet e mëdha janë arritur duke rrezikuar. 

Konstruktimi mund të definohet edhe si transformim (shndërrim) i të dhënave që fillon 

me mbledhjen, vazhdon me përpunimin dhe përfundon me dorëzimin e tyre. Ky shndërrim vlen 

për tërë procesin e konstruktimit si dhe për secilën fazë punuese të tij. Mbledhja e të dhënave 

është një veprimtari që i merr shumë kohë konstruktorit.  

Andaj, detyrë e tij është që të vij sa më shpejtë dhe më lehtë deri tek të dhënat e sakta, të 

qarta dhe të plota. 

Për konstruktorin janë të rëndësishme këto të dhëna: 

- Rregulloret, që përfshijnë porositë e prodhimit, kontrollës dhe pranimit, dërgesat, 

lidhja e kontratave etj.; 

 Standardet, që përfshijnë standardet themelore të materialeve, të detaleve, të 

gjysëmprodhimeve, të mjeteve të punës dhe të prodhimit; 

 Udhëzimet, siç janë: ato për konstruktim, për prodhim dhe për organizim; 

 Literatura shkencore, që përfshinë: fletushkat shkencore, librat shkencore, literatura 

për patente etj.; 
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 Prospektet, siç janë ato të fabrikës, vizatimet etj.; 

 Katalogjet e pjesëve dhe materialeve, siç janë: listat e materialeve, gjysëmprodhimeve 

dhe veglave në depo; 

 Të dhënat interne, që përfshijnë: lajmërimet, raportet, rezultatet e hulumtimeve, 

statistika etj.; 

 Njohuritë për lëminë përkatëse, siç janë: përvojat nga lëmia, bazat e llogaritjes, 

metodat e konstruktimit dhe veprimet gjatë zgjidhjes së problemeve, të dhënat për 

tregun, konkurencën dhe parashikimet ekonomike; 

 Katalogjet me principet funksionale dhe ato të veprimeve dhe 

 Rregulloret e programit që realizohen në makinë llogaritëse. 
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KAPITULLI VI 

6. ANALIZA E REZULTATEVE TE FITUARA 

6.1. Ngrohja 

- Sasia e nevojshme e nxehtësisë për ngrohje  

Sasia e nxehtësisë e nevojshme (Q) për ngrohjen e një hapësire përfshin sasinë e nxehtësisë që 

humbet me transmetim (𝑄𝑇) dhe atë me infiltrim (𝑄𝑖): 

𝑄 = 𝑄𝑇 + 𝑄𝑖  

Sasia e nxehtësisë që humbet me transmetim (𝑄𝑇,𝑊) nëpër muret e lokalit për një 

hapësirë (lokal) duhet të korrigjohet me shtesa përkatëse që u bëhen këtyre humbjeve, në varësi 

nga specifikat e ngrohjes e që përmblidhen me një koeficient shumëzues Z. Në këtë mënyrë sasia 

e nxehtësisë së nevojshme për ngrohje, përkatësisht humbjet e nxehtësisë me transmetim, 

përcaktohen sipas barazimit: 

𝑄𝑇 = 𝑄𝑂(1 + 𝑍) = 𝑄𝑂(1 + 𝑍𝐷 + 𝑍𝑂) = ∑ 𝑄𝑒( 1 + 𝑍𝐷 + 𝑍𝑂) = ∑ 𝑘𝑖𝐹𝑖 (𝑡𝑏𝑝 − 𝑡𝑗𝑝) ∙ (1 + 𝑍𝐷 + 𝑍𝑂) 

ku janë:  

𝑍𝐷- shtesa për ngrohjen e lokalit pas ndërprerjes së ngrohjes, dhe  

𝑍𝑂- shtesa për orientim të dhomës (lokalit) kundrejt anëve të horizontit. 

Këto humbje termike llogariten për periudhën (kohën) prej një ore dhe përcaktohen me anë të 

shprehjeve për transmetimin e nxehtësisë dhe atë për çdo element-sipërfaqe të veçantë “i” të 

murit: 

𝑄𝑒 = 𝑘𝑖𝐹𝑖(𝑡𝑏𝑝𝑡𝑗𝑝) 

Sasia e nxehtësisë që humbet me transmetim nëpër të gjitha muret e një hapësire është: 

𝑄0 = ∑ 𝑄𝑒 = ∑ 𝑘𝑖𝐹𝑖 (𝑡𝑏𝑝 − 𝑡𝑗𝑝) 

ku janë: 

𝑄𝑒 , 𝑊 −sasia e nxehtësisë që kalon nëpër ndonjë element-sipërfaqe të murit; 

𝑄0, 𝑊 −sasia e nxehtësisë që hapësira (lokali) e humb me transmetim nëpër të gjitha sipërfaqet e 

saj rrethuese (mure, dritare, dysheme, tavan); 

𝑘𝑖, 𝑊/(𝑚2𝐾) − koeficienti i transmetimit të nxehtësisë për ndonjë sipërfaqe “i”; 
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𝐹𝑖, 𝑚2 − sipërfaqja (e murit, dritares, derës, dyshemesë, tavanit) nëpër të cilën këmbehet 

nxehtësia; 

𝑡𝑏𝑝℃ −temperatura e brendshme e projektuar. 

𝑡𝑗𝑝℃ −temperatura e jashtme e projektuar ose hapësirës fqinje. 

Sasia e nxehtësisë që humbet me infiltrim (𝑸𝒊), nëpër hepat e dyerve dhe të dritareve 

përcaktohet sipas kësaj shprehje: 

𝑄𝑖 = ∑(𝑎𝑑 ∙ 𝑙)𝐵 ∙ 𝑅𝑙 ∙ 𝐻𝑛 ∙ (𝑡𝑏𝑝 − 𝑡𝑗𝑝) ∙ 𝑍𝑒 

ku janë: 

𝑎𝑑 , 𝑚3/(𝑚ℎ𝑃𝑎
2

3)]- koeficienti i depërtueshmërisë së ajrit nëpër hepa (të çarat). 

l, m – gjatësia e puthitjes për derë ose dritare; 

𝑅𝑙 – karakteristika e lokalit; 

𝐻𝑛 , 𝑊ℎ𝑃𝑎
2

3/(𝑚3𝐾)- karakteristika e ndërtesës; 

𝑍𝑒 – shtesa për dritare që ndodhen në këndin e dy mureve të jashtme, në këtë rast 𝑍𝑒 =1,2 

kurse në rastet tjera 𝑍𝑒=1.0; 

∑(𝑎𝑑 ∙ 𝑙), 𝑚3/(ℎ𝑃𝑎
2

3)- depërtueshmëria e ajrit nëpër puthitjet e dyerve dhe të dritareve në 

muret në ballë të erës. 

Dyert e jashtme llogariten sikurse dritaret e jashtme. 

Sasia e nxehtësisë së nevojshme specifike (q) për një hapësirë përfitohet si raport i sasisë 

së nevojshme të nxehtësisë për ngrohje Q, W dhe të vëllimit të hapësirës përkatëse V,𝑚3; 

𝑞 =
𝑄

𝑉
 

Sasia e nxehtësisë së nevojshme specifike shërben për kontrollin dhe për vlerësimin e 

humbjeve të nxehtësisë. Vlerat e saj normale janë q=(25÷95) W/𝑚3, ndërsa vlerat mesatare të 

sasisë së nxehtësisë të nevojshme sillen në kufijtë (40÷60) W/𝑚3. 

6.2. Aparatet ngrohëse  

Aparatet ngrohëse janë elemente që ngrohin lokale të caktuara. Ato, sasinë e nxehtësisë 

të prodhuar në vendin qendror, nëpërmjet fluidit ngrohës ja japin lokalit. Në të vërtetë aparatet 

ngrohëse janë këmbyes të nxehtësisë ndërmjet fluidit ngrohës (punues) dhe ajrit në hapësirën që 

ngrohet. 

Sipas mënyrës së lëvizjes së ajrit rreth aparatit ngrohës, kemi aparate ngrohëse me 

rrymim natyral të ajrit dhe me rrymim të detyruar të ajrit. Në grupin e aparateve ngrohëse me 
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rrymim natyral të ajrit hyjnë: radiatorët, aparatet ngrohëse me gypa, konvektorët, panelët dhe 

ngrohësit e dyshemesë dhe të tavanit. Në grupin e aparateve ngrohëse me rrymim të detyruar të 

ajrit hyjnë: kaloriferët dhe ngrohësit e varur të ajrit. 

Radiatorët janë aparate ngrohëse që përbëhen nga shumë anëtarë-elemente ashtu që me 

lidhjen e tyre fitohet madhësi e nevojshme e tyre, përkatësisht sipërfaqe ngrohëse e radiatorit.  

Përmasat themelore të elementeve të radiatorit janë lartësia e tij H, trashësia b, distanca 

ndërmjet vrimave h, gjerësia B, sipërfaqja ngrohëse f dhe nxehtësia specifike q. Uji i  ngrohtë 

hyn në radiator nëpër vrimën e epërme, e lëshon një pjesë të sasisë së nxehtësisë dhe s ii ftohur 

del nga vrima e poshtme. 

 

Fig. 6.1. Përmasat themelore të elementeve të radiatorit. 

Llogaritja e radiatorëve  përfundon me përcaktimin e sipërfaqes ngrohëse të tyre. Në 

bazë të sasisë së nxehtësisë që duhet të japë radiator, përcaktohet sipërfaqja e tij, si te të gjithë 

këmbyesit rekuperativë të nxehtësisë: 

𝐹𝑅 =
𝑄𝑅

𝑘𝑅 ∙ ∆𝑡𝑅
 

ku janë: 

𝑄𝑅 , 𝑊 − kapaciteti termik i një radiatori 

𝑘𝑅,W/(𝑚2𝐾) – koeficienti i transmetimit të nxehtësisë së radiatorit, që zgjidhet varësisht nga 

tipi, madhësia dhe material i radiatorit; 

∆𝑡𝑅,℃ - ndryshimi ndërmjet temperaturës mesatare të fluidit ngrohës dhe temperaturës së ajrit në 

lokal, që merret  

a) Për ngrohjen me ujë: 

b)                                                      ∆𝑡𝑅,𝑢 =
𝑡𝑑+𝑡𝑘

2
− 𝑡𝑏𝑝 
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Ku janë: 

𝑡𝑑 , ℃ - temperature e ujit në hyrje të radiatorit (më së shpeshti është 90℃), 

𝑡𝑘 , ℃ - temperature e ujit në dalje të radiatorit (më së shpeshti është 70℃) 

𝑡𝑏𝑝,℃ - temperatura e brendshme e projektuar. 

c) Për ngrohjen me avull uji:  

∆𝑡𝑅,𝑎 = 𝑡𝑘𝑎 − 𝑡𝑏𝑝 

𝑡𝑘𝑎 , ℃ - temperature e kondensimit të avullit të ujit që ndodhet në radiator. 

Kur përcaktohet sipërfaqja e nevojshme e radiatorit 𝐹𝑅, zgjedhet tipi i radiatorit dhe 

sipërfaqja ngrohëse e një anëtari të tij f, 𝑚2/𝑎𝑛𝑤𝑡𝑎𝑟, atëherë numri i anëtarëve që e përbëjnë 

radiatorin është 

𝑛 =
𝐹𝑅

𝑓
, 𝑎𝑛ë𝑡𝑎𝑟ë 

Nëse dalin më shumë se 30 anëtarë të radiatorit, atëherë duhet të bëhet ndarja në dy radiator. 

Numri i anëtarëve të një radiator mund të përcaktohet më lehtë kur dihet sasia e nxehtësisë që 

jep një antëtarë, sipas shprehjes: 

𝑛 =
𝑄𝑅

𝑞𝑎
 

ku janë:  

𝑄𝑅, 𝑊 – sasia e nxehtësisë që duhet ta japë një radiator. 

𝑞𝑎, 𝑊/𝑎𝑛ë𝑡𝑎𝑟 – sasia e nxehtësisë që jep një anëtar i radiatorit, që merret nga katalogët e 

prodhuesve të radiatorëve. 

Për numrin e elementeve (n) merret vlera e parë më e madhe. 

 

Fig.6.2. a – Radiatori me anëtarë-elemente i tipit “TERMIK”, b – seksioni tërthor i anëtarit-

elementit 4-shtyllor. 
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6.3. Llogaritja e radiatorëve 

Sipërfaqja e ngrohur e radiatorit ose numri i elementeve të radiatorit përcaktohet në bazë të 

sasisë së nevojshme të llogaritur të nxehtësisë për ngrohjen e hapësirës. 

Nxehtësinë që duhet të dorëzoj radiatori në hapësirë llogaritet sipas barazimit: 

𝑄𝑅 = 𝐾𝐴𝑅(𝑡𝐹 − 𝑡0) (𝑊) 

ku është : 

𝐴𝑅[𝑚2] − 𝑠𝑖𝑝ë𝑟𝑓𝑎𝑞𝑗𝑎 𝑒 𝑛𝑔𝑟𝑜ℎ𝑢𝑟 𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑡 

𝐾 [
𝑊

𝑚2𝐾
] − 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑒𝑡𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑡𝑤 𝑛𝑥𝑒ℎ𝑡ë𝑠𝑖𝑠ë 

𝑡𝐹[ °C] − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡 𝑡𝑤 𝑛𝑥𝑒ℎ𝑢𝑟 

𝑡0[ °C] − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒 𝑎𝑗𝑟𝑖𝑡 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑘 (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒 𝑗𝑎𝑠ℎ𝑡𝑚𝑒) 

Fluidi i ngrohur mund të jetë: avulli i ujit, uji të ngrohtë ose në kohën e sotme edhe lëngje të 

tjera, këto janë vajra te ndryshëm. 

Për fluid në gjendje të lëngët ndryshimi i temperaturave merret si mesi aritmetik ndërmjet 

temperaturës së lëngut në hyrje dhe dalje të radiatorit: 

 

𝑡0

𝑡𝐹𝑣 + 𝑡𝐹𝑖

2
[°C] − 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑒𝑡𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑡ë 𝑛𝑥𝑒ℎ𝑡ë𝑠𝑖𝑠ë 

ku janë: 

𝑡𝐹𝑣[ °C] − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒 𝑢𝑗𝑖𝑡 𝑛ë ℎ𝑦𝑟𝑗𝑒 𝑡ë 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑡 

𝑡𝐹𝑖[ °C] − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒 𝑢𝑗𝑖𝑡 𝑛ë ℎ𝑦𝑟𝑗𝑒 𝑡ë 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑡 𝑝ë𝑟 𝑛𝑔𝑟𝑜ℎ𝑗𝑒 𝑚𝑒 𝑢𝑗ë 𝑗𝑎𝑛ë: 

𝑡𝐹𝑣 = 90 °C,    𝑡𝐹𝑖 = 70 °C,    𝑡0 = 20 °C,   ∆𝑡= 60 °C, 

Për shkak se koeficienti i kalimit të temperaturës (K) varet nga (∆t), për disa kushte te tjera të 

temperaturës, duhet të bëhet korrigjim ne K’ kundrejt ndryshimit tjetër të temperaturës. 

Korrigjimi realizohet sipas shprehjes: 

𝐾′ = 𝐾 (
∆𝑡′

∆𝑡
)

0.35

 

Nga të dhënat e mësipërme mund të llogaritet sipërfaqja e nxehur e radiatorit: 

𝐴𝑅 =
𝑄𝑅

𝐾∆𝑡
[𝑚2] 
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Nëse sipërfaqja e nxehur e radiatorit është llogaritur, kurse sipërfaqen e nxehur të një elementi të 

radiatorit e jep prodhuesi i radiatorit, atëherë mund të llogaritet numri i elementeve të nevojshëm 

të radiatorit: 

𝑛 =
𝐴𝑅

𝐴𝐸
 

n - numri i elementeve 

Tabela. 6.1. Elementet per llogaritjen e radiatorëve. 

 

 

Lloji i 

radiatorit 

Dimensionet e 

radiatorit [mm] 

 

Pesha 

e një 

eleme-

nti 

[kg] 

Përmb-

ajtja  e 

ujit në 

një 

element 

[lit] 

Fuqia e 

nxehtësisë 

të një 

elementi 

gjatë 

∆𝑡=70℃[W] 

Fuqia e 

nxehtësisë 

të një 

elementi 

gjatë 

∆𝑡=60℃[W] 

Fuqia e 

nxehtësisë 

të një 

elementi 

gjatë 

∆𝑡=40℃[W] 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

R-610/80 690 610 80 95 1.97 0.58 182 169 125 

R-610/60 690 610 60 95 1.89 0.56 172 135 98 

R-500/60 580 500 60 95 164 0.49 145 130 95 
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6.4. Parametrat teknik të radiatorëve 

Radiatorët panel standard kanë efikasitet të lartë të ngrohjes dhe pamje elegante. 

Radiatorët testohen në presion 10-bar dhe ofrohen me garancion 10 vite. Radiatorët janë të 

paketuar me dy shtresa të folisë ajrore dhe mbrojtëse anësore të kartonit. Radiatorët kanë të 

integruar ventilin e ç'ajrosjes, tapën mbyllëse, tipllat, vidat dhe mbajtësit. Radiatorët ofrohen në 7 

lloje , 4 lartësi dhe 27 gjatësi (deri 3m). 

Radiatorët kompakt kanë të integruar gypin e furnizimit dhe mund të lidhen me ventila nga 

toka apo muri. Radiatorët kompakt mundësojnë kontrollimin termostatik të rrjedhjes në sistemin 

njëgypor. Radiatorët kompakt janë universal dhe mund të montohen në dy anët (djathtë dhe të 

majtë). Të pajisur me senzor të ndryshëm me filete dhe pa filete (Oventrop, Danfoss) për termokoka 

të ndryshme . 

Radiatorët flat kanë dizajn unik, pasi që pjesa e përparme është pjesë e rrafshët dhe 

moderne. Radiatorët flat ofrohen në modelin standard (4 lidhje) dhe në modelin agregat (6 

lidhje). Radiatorët flat kanë kapakët anësorë dhe ata të epërm – njëjtë si radiatorët standard dhe 

mundësi të vendosjes së formave të ndryshme magnetike dekorative mbi sipërfaqen e rrafshët. 

Radiatorët vertikal ofrohen në dizajnin Standard dhe Flat të rrafshët. Radiatorët vertikal 

ofrohen me mundësi lidhje standarde dhe në mes. Radiatorët vertikal janë shumë të përshtatshëm 

për montim në cdo hapsire. Radiatorët vertical Flat ofrohen në gjerësitë 500, 600 mm dhe 

lartësite 1600-2000 mm. Modeli standard ofrohet në të gjitha gjerësitë dhe lartësitë. 

 

Tab.6.2. Specifikat e radiatorëve panel standard, kompakt dhe flat. 

Radiator Panel Standard, Kompakt dhe Flat 

Gjatesia/Length 
Tip 10,11,20,21,22 dhe 23 

a b mbajtësit Lartësia 𝐻1 𝐻2 H e c 

Mm Mm Mm Nr. 

400-800 133.33 L-266.66 2 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

1000-1400 266.66 L2-266.66 2 300 130 105 130 - 82 

1600-2200 266.66 L2-266.66 3 500 330 305 330 200  

2400 133.33 L2-266.66 3 600 430 405 430 300  

2600-3000 133.33 L3-88.88 4 900 730 705 680 500  
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Radiatorët prodhohen sipas standardit EN 442-1,2,3 dhe janë të testuar nga instituti HLK 

Stuttgart. Radiatorët prodhohen nga llamarina e ftohtë DC 01 dhe ngjyrosen me ngjyrë RAL 

9010. Radiatorët janë të testuar në presion 10bar dhe kanë garancion 10 vite kundër rrjedhjeve. 

Temperatura maksimale është 110 C, ndërsa lidhjet janë të dimensionit ½''. 

Të dhënat kalorike janë sipas standardeve DIN, si mëposhtë: 1watt=0.863 kcal/h 

 

Tab.6.3. Temperatura e dhomës / dT = 20 C 

Tipi 
Type 

Lartësia 
Height 
(mm) 

Gjatësia 
Width 
(mm) 

Fuqia/Output(Wat) 
L=1000mm 

90/70 C 

Fuqia/Output(Wat) 
L=1000mm 

75/65 C 

Fuqia/Output(kcal/h) 
L=1000mm 

90/70 C 

Pesha 
Weight 

(kg) 

S.e ujit 
Water c. 

(l) 

 
 

10 

300  
 

47 

333 263 362 6.3 1.4 

500 674 532 580 10.5 2.4 

600 798 630 687 12.5 3.1 

900 1162 917 999 18.2 4.3 

 
 

11 

300  
 

56 

704 556 606 9.0 1.4 

500 1090 860 937 14.5 2.4 

600 1244 982 1070 18.0 3.1 

900 1803 1423 1551 26.0 4.3 

 
 

20 

300  
 

68/100 

661 522 569 13.0 2.9 

500 1160 915 997 21.0 4.8 

600 1327 1047 1141 26.4 6.3 

900 1902 1501 1636 37.2 8.6 

 
 

21 

300  
 

68 

923 729 793 14.0 2.9 

500 1492 1178 1283 23.2 4.8 

600 1734 1368 1492 28 6.3 

900 2417 1907 2079 42.2 8.6 

 
 

22 

300  
 

100 

1193 942 1026 16.0 2.9 

500 1825 1440 1607 28.0 4.8 

600 2124 1677 1827 32.0 6.3 

900 2935 2316 2524 48.0 8.6 

 
 

33 

300  
 

150 

1761 1390 1514 23.5 4.4 

500 2667 2105 2294 40.0 7.2 

600 3084 2434 2652 48.0 9.5 

900 4143 3270 3563 73.0 12.9 
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Radiatorët gyporë standard kanë efikasitet të lartë të ngrohjes dhe pamje elegante. 

Radiatorët ofrohen në 3 gjerësi (400,500 dhe 600mm) dhe 7 lartësi (800-1800mm). Radiatorët 

gyporë ofrohen në dy modele – standard dhe lux (të lakuar). Radiatorët gyporë kanë të integruar 

ventilin e ç'ajrosjes dhe mbajtësit e plastikës. Radiatorët janë të paketuar me dy shtresa të folisë 

ajrore te. 

Radiatorët gyporë prodhohen sipas standardit EN 442-1,2,3 dhe janë të testuar nga instituti HLK 

Stuttgart. Radiatorët prodhohen nga gypat e çelikut dhe ngjyrosen me ngjyrë RAL 9010. 

Radiatorët janë të testuar në presion 10bar dhe kanë garancion 5 vite. Temperatura maksimale 

është 110 C, ndërsa lidhjet janë të dimensionit ½''. 

Tab. 6.4. Specifikat teknike të radiatorëve gypor 

Gjerësia/Width 
B (mm) 

Lartësia/Height H (mm) 
Nr. Gypave 

Nr.tubes 
Vëllimi/ 

Volume (L) 
Fuqia/ Output (Wat) 

90°C/70°C/20°C, dT=20°C 
Fuqia/ Output(Wat) 

75°C/65°C/20°C, dT=20°C 

400 

800 16 3.08 376 297 

1000 18 3.64 445 351 

1100 21 4.13 504 398 

1200 23 4.52 551 435 

1400 28 5.4 658 519 

1600 31 6.06 739 583 

1800 36 6.93 846 668 

500 

800 16 3.50 437 345 

1000 18 4.11 514 406 

1100 21 4.67 585 462 

1200 23 5.11 639 504 

1400 28 6.11 764 603 

1600 31 6.86 858 677 

1800 36 7.86 983 776 

600 

800 16 3.90 500 395 

1000 18 4.57 585 462 

1100 21 5.21 668 527 

1200 23 5.70 730 576 

1400 28 6.84 875 691 

1600 31 7.67 980 773 

1800 - 8.80 1125 888 
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6.4. Vendosja e radiatorëve 

Radiatorët si zakonisht vendosen nën dritare ose nën mbrojtësit e dritareve, për shkak se atje janë 

humbjet më të mëdha të nxehtësisë. 

 

Fig.6.3. Vendosja e radiatorëve nën mbrojtësit e dritareve. 

 

 

Ajri i ftohtë që depërton nëpër dritare përzihet me ajrin e ngrohët që ngritet nga radiatori dhe 

kështu e ndryshon kahjen e lëvizjes. Gjatë këtij rrymimi të ajrit të përzier nuk dallohet rrjedhja e 

ajrit, as rrymimi i ajrit nëpër këmbë. 
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6.5. Maskimi i radiatorëve 

Maskimi realizohet me qëllim që të fitohet pamje estetike më të mirë në hapësirën, kurse shikuar 

nga aspekti teknik me maskim zvogëlohet shpërndarja e nxehtësisë në hapësirë (fig.6.4). 

Zvogëlimi i shpërndarjes së nxehtësisë në varësi nga maska është prej 5% (fig.6.4.b), deri 30% 

është paraqitur në fig.(6.4.f). Nëse është e mundur duhet të shmangemi nga maskimi i 

radiatorëve. 

 

Fig.6.4.Mënyrat e maskimit të radiatorëve. 
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KAPITULLI VII 
7.0. PËRFUNDIMI DHE PROPOZIMIMET PËR KAHET E 

ZHVILLIMIT NË TË ARDHMEN 

Qëllimi kryesor i kësaj teme është hulumtimi i metodave të konstruktimit të radiatorëve.  

Këtu është përfshirë zanafilla e konstruktimit të nxemjes qendrore dhe radiatorëve që prej 

kohëve të mëhershme, fazat dhe proceset e konstruktimit që ka kaluar deri tek zbërthyerja e tyre 

në pajisje të përdorshme. 

Gjatë kësaj analize janë përfshirë informata teknike dhe njohuri shkencore që kanë të 

bëjnë me shkencën e konstruktimit. Metodat që janë përdorur kanë përdorim të gjerë në botën e 

inxhinierisë nga konstruktorët në punët e tyre të përditshme edhe pse nganjëherë nuk janë të 

vetëdijshëm për përdorimin e tyre. 

Njohuritë e shfrytëzuara nga këto metoda janë paraqitur me ndihmën e softuerit 

Solidworks dhe Autocad, ku janë shfaqur variante të ndryshme të radiatorëve, si dhe është bërë 

përzgjedhja e materialit adekuat. 

Poashtu është paraqitur në mënyrë analitike dhe është bërë modelimi i të gjitha pjesëve 

përbërëse të radiatorëve, materialit si dhe simulimi i montimit final të tij. Në bazë të rezultateve 

të fituara rezulton se radiatorët janë konstruktuar dhe dimensionuar në mënyrë korrekte dhe janë 

funksional. 

Radiatorët gyporë prodhohen sipas standardit EN 442 nga çeliku me D-profile të 

dimensioneve 30*40 mm dhe gypa me diametër 20 mm në makineri automatike për prerje të 

profileve dhe gypave, saldimit dhe janë të trajtuar dhe pastruar në kabina automatike te zallitjes 

me sfera për mbrojte të lartë ndaj korrozionit.  

Radiatorët i nënshtrohen trajtimit të sipërfaqes dhe një procesi dy-hapësh të ngjyrosjes, 

gjë që siguron jetëgjatësinë, rezistencë të lartë ndaj korrozionit si dhe ngjyrën ideale. Radiatorët 

janë të ngjyrosur me shtresë epoxy-poliester RAL-9010. 

Radiatorët janë të gjithë të testuar në shtypje prej 10 bar dhe kanë një shtypje operuese 

prej 7 bar. Radiatorët panel kanë garancion 10 vjeçar ndërsa ata gyporë 5 vjeçar kundër 

defekteve në material dhe operim. 

Përdorimet e ngrohësve me radiator në të ardhmen do të jenë të mëdha për shkak se 

sigurojnë disa përfitime për ambientin dhe shoqërinë. Cilësia e përmirësuar e ajrit që sigurohet 

për njerëzit që vuajnë nga alergji të ndryshme, siguria e madhe e tyre gjatë përdorimit dhe ruajtja 

e nxehtësisë, mirëmbajtja e lehtë, janë të besueshëm dhe investim afatgjatë janë vetëm nga disa 

përfitimet e tyre. 
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Zhvillimet në të ardhmen të radiatorëve duhet të bazohen më shumë në vetitë termike, peshën, 

materialin, ruajtjen e ambientit dhe mënyrën e duhur të konstruktimit.  

Radiatorët prej alumini po konsiderohen si një prej mundësive që do të mund ti përfshijnë 

më së miri këto tipare. Kur zgjedhim radiatorë alumini, ai ofron potencial për kursim të 

energjisë, pasi është shumë më efikas në energji krahasuar me materialet e tjera për radiatorët 

pasi përçon nxehtësinë më shpejt.  

Alumini është gjithashtu  një material i shkëlqyer për radiatorët më i lehtë se radiatorët e 

çelikut, gjë që e bën atë opsionin më të përshtatshëm. Dihet gjithashtu se ofron përfitime për 

mjedisin pasi është bërë nga materiale të ricikluara që ndihmojnë në uljen e çdo ndikimi negativ 

në mjedis me përdorimin e këtyre radiatorëve. 

Poashtu edhe zhvillimi i radiatorëve ne te ardhmen eshte duke u punuar qe te perdoren me shume 

radiatoret elekrik ( te mençur ).   

Radiatorët elektrikë janë një lloj ngrohje efikase me konsum të ulët që funksionojnë  kur janë 

të lidhur me rrjetin elektrik. Radiatorët elektrikë lejojnë që konsumi dhe temperatura të 

rregullohen në çdo kohë edhe nëse nuk jemi në shtëpi. Është një opsion shumë i rekomanduar 

pasi radiatorët elektrikë janë të lehtë për t'u instaluar dhe shumë i lehtë për t'u përdorur, duke 

ofruar një zgjidhje të shpejtë dhe të sigurt. Përveç kësaj, është një sistem ngrohjeje 100%  

miqësor me mjedisin, sepse nuk konsumon oksigjen dhe nuk prodhon tym ose gazra. Materiali i 

prodhimit është alumini sepse radiatori duhet të jetë një përcjellës termik dhe alumini është një 

material që transmeton nxehtësinë shumë mirë. 
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