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ABSTRAKT
Një ndër faktorët kryesorë të zhvillimit ekonomik të një vendi dhe ngritjes së mirëqenies
së shoqërisë padyshim se është siguria e furnizimit me energji. Furnizimi me energji
elektrike në Kosovë mbështetet pothuajse plotësisht në energjinë e prodhuar nga
termocentralet (97%), përkatësisht Kosova për përmbushjen e nevojave të veta
energjetike mbështetet ekskluzivisht në linjit, e kjo falë rezervave enorme që disponon
vendi ynë.

Megjithatë rezultatet e këtij sektori lënë për të dëshiruar, gjë e cila ndërlidhet me
ekonominë e varfër të vendit. Sigurimi i furnizimit të qëndrueshëm, cilësor, të sigurtë dhe
të pandërprerë me energji elektrike është një prej kushteve kryesore për zhvillimin e një
vendi. Ky problem është bërë një problem akut në Kosovë dhe kërkon një zgjidhje
urgjente, ndonëse është mjaft e kushtueshme për vetë natyrën e investimeve të nevojshme.
Megjithëse shikuar nga pikëpamja e bilancit vjetor të prodhimit dhe konsumit të energjisë
elektrike Kosova nuk qëndron më keq se vendet e rajonit, por përballet me probleme të
mëdha sa i përket sigurimit të kapaciteteve të nevojshme për mbulimin e ‘pikut’ sidomos
në sezonën dimërore dhe plotësimin e nevojave për kapacitete rregulluese të sistemit
elektroenergjetik.

Problem kryesor që e has Kosova gjatë sezonës dimërorë është ngrohja me energji
elektrike. Në këtë punim do të mundësohet njohja më e mirë e sistemeve termike për
ngrohje duke shfrytëzuat energji diellore dhe se si bëhet instalimi i një sistemi termik
çfarë duhet të kemi parasysh.
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1

HYRJE

Energjia e ripërtëritshme në përgjithësi definohet si energji që vjen nga burimet natyrore
siç janë rrezet e diellit, era, shiu, baticat dhe zbaticat, dallgët, dhe nxehtësia gjeotermale.
Energjia e ripërtëritshme zëvendëson lëndët djegëse në katër fusha të ndryshme:
a) gjenerimi elektrik,
b) ajër dhe uji për ngrohje/ftohje,
c) karburantin, dhe
d) shërbimet rurale për ripërtëritjen e energjisë.
Dielli është burimi më i madhë i energjisë në Tokë për shkak të proceseve të shkrirjes
bërthamore që zhvillohet brenda tij. Pjesa më e madhe e energjisë në Tokë, është rezultat
i aktivitetit të drejtpërdrejtë ose të tërthortë të Diellit. Për shembull, energjia diellore
është faktori kryesor për ndryshimin e temperaturave në sipërfaqen e Tokës, duke krijuar
kështu erërat.
Energjia diellore është energjia më e lirë dhe më e përshtatshme për përdorim,
shfrytëzimit i kësaj energjie na bënë më të kujdesshëm ndaj mjedisit ku jetojmë. Energjia
diellore është alternativë më e lirë se alternativat tjera të përdorura deri më tani për
prodhimin e energjisë siç janë, lëndët djegëse fosile, nafta, gazi, thëngjilli, uji, etj.
Por, mungesa kohëve të fundit e këtyre lëndëve dhe shterimi i rezervave, ka bërë që
çmimi i tyre të rritet dukshëm, çka e bën shumë të vështirë jetën në shumë vende të
botës, sidomos në ato vende ku këto lëndë gjinden në rezerva të vogla. Për këtë arsye
alternativë më fitimprurëse dhe më e volitshme duket të jetë shfrytëzimi i energjisë
diellore. Arsyet e përdorimit të energjisë diellore në vend të burimeve të deritanishme,
janë të shumta si:
•

kostoja e ulët,

•

rritja enorme e çmimeve të karburanteve,

•

pastaj rreziku që i kërcënohet globit nga ngrohja globale etj.
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Përdorimi i energjisë diellore është mënyra më e zgjuar që vjen në mbrojtje të natyrës
dhe globit. Me energji diellore nënkuptohet energjia diellore (termike ose elektrike) e
prodhuar drejtpërdrejt nga shfrytëzimi i energjisë së rrezatuar nga dielli drejt tokës. Në
secilin moment dielli transmeton drejt orbitës rreth 1367 W/m2. Sasia e energjisë diellore
që bie në tokë është shumë e lartë, gati pesëmbëdhjetëmijë herë më e lart se të gjitha
energjitë e përdorura nga njeriu.
Të gjitha

lëndët djegëse të përdorura për të prodhuar energji (përveç energjisë

bërthamore dhe asaj gjeotermike) janë produkte të kombinimit të tre faktorëve:
fotosintezës, ujit dhe dioksidit të karbonit. Kjo do të thotë që burimi kryesor i energjisë
në tokë është dielli, meqë energjia diellore është baza për ekzistencën e jetës në këtë
planet si dhe për të na furnizuar me energji.
Rrezatimi diellor mund të shndërrohet në energji në dy mënyra:
–

Në rrugë natyrore-në këtë rast, dielli shkakton erën, favorizon rritjen e florës ,si
dhe krijon rryma që gjatë transformimit të tyre sjellin shiun.

–

Në rrugë artificiale-në një rast të tillë, dielli mund të përdoret drejtpërdrejt duke
shfrytëzuar disa pajisje që e shndërrojnë rrezatimin e emetuar në energji termike
(shndërrim termik) ose në energji elektrike (shndërrim fotovoltaik).

Kjo energji që vjen prej diellit është shndërruar lehtë në nxehtësi(energji termike),
ndërsa kultivuesit e luleve dhe fermerët e kanë përdorur këtë energji prej shekujsh në
shtëpitë e tyre. Në këtë mënyrë, një njeri mund të ngrohë mjedisin e shtëpisë ose ujin
për përdorim shtëpiak. Nxehtësia mblidhet nga panelet diellore, ku uji mund të ngrohet
duke përdorur panelet e rrafshëta dhe
cilindrik. Ka përafërsisht 30 milionë

duke përdorur kolektorët

panele diellore të shpërndara në të gjithë botën.

Në çdo rast, kjo energji e ripërtëritshme termike, ashtu si edhe burimet energjetike
fotovoltaike, përbën një pjesë të vogël të burimeve globale.
Përdorimi i energjisë diellore ka marrë një rëndësi dhe një përhapje të gjerë në vitet e
fundit. Midis burimeve të energjisë të ripërtëritshme, energjia diellore është një burim
mjaft premtues për të ardhmen. Por përdorimi i saj paraqet probleme teknike dhe
ekonomike për vendet me densitet të ulët të rrezatimit diellor, me ndryshimin ditë- natë,

2

me ndryshimin e stinëve të motit dhe, se fundi, me rendimentin relativisht të ulët të
pajisjeve të shndërrimit të energjisë.
Përdorimet kryesore të energjisë diellore janë:
–

Prodhimi i ujit të ngrohtë për nevojat sanitare dhe teknologjike. Sistemet e
përdorura për t’a realizuar janë kolektorët diellorë të ujit.

Figura 1. Paneli solar për ngrohjen e ujit ( Google)

–

Prodhimi i energjisë elektrike. Sistemet e përdorura për t’a realizuar janë panelet
fotovoltaike.

Figura 2. Skema e thjeshtë e prodhimit të energjisë elektrike nga paneli fotovoltaik (Google)
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–

Prodhimi i energjisë elektrike dhe të ujit të ngrohtë. Sistemet e përdorura për t’a
realizuar janë termocentralet diellore;

Figura 3. Skema e një termocentrali diellor(Sahiti 2006)

–

Prodhimi i avullit ose i ujit të ngrohtë për ngrohjen e përqendruar të banesave.
Sistemet e përdorura për t’a realizuar janë kolektorët diellorë të ujit të
kombinuara me kaldajat.

Figura 4. Skema e ngrohjes së ujit sanitar me energji diellore dhe me ngrohje shtesë nga kaldaja:
tkol – senzori i temperaturës në kolektor, tun – senzori i temperaturës së ujit të ngrohtë, tuf – senzori i
temperaturës së ujit të ftohtë, tkal – senzori i kaldajës (JUNKERS)

1.1

Objektivat e studimit

Për përfitimin e burimit termik në një objekt banimi është e rëndësishme të dihet kërkesa
e objektit dhe mundësitë e prodhimit për lokacionin në të cilin gjendet objekti si dhe
mënyra e prodhimit . Objektivi parësor i këtij studimi është që të përcaktoj burimin termik
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që do të plotësoj kërkesat e këtij objekti që kemi përzgjedhë. Që të përcaktojmë burimin
termik duhet të analizohet objekti në detaje, lokacioni, materialet e përdoruar për
ndërtimin e objektit, izolimi i objektit dhe të merren për bazë shpenzimet e objektit për
ngrohje.
1.2

Koncepte të përgjithshme

Ka dy mënyra për të shfrytëzuar energjinë e diellit: të energjisë termike dhe energjisë
elektrike. Një instalim termik përbëhet nga një seri e kolektorëve në çati. Këta kolektorë
janë të aftë për thithjen e rrezatimit nga dielli dhe duke e kthyer atë në energji ose ngrohës
të ujit të nxehtë ose të dyja.

Zgjidhja për energji elektrike është quajtur fotovoltaike. Një opsion tjetër është një
kombinim i dy teknologjive që rezultojnë në një zgjidhje krejtësisht të vetëmjaftueshme
të energjisë.

Kjo zgjidhje mund të i’u jap ujë të nxehtë, ngrohje dhomash apo dy gjëra në një zgjidhje.
Në thelb një zgjidhje diellore përbëhet nga një ose më shumë kolektorë në çati ose murin
e një ndërtese. Këta kolektorë përmbajnë një seri e tubave në të cilët uji nxehet; kjo pastaj
transportohet në një rezervuar për ruajtjen ose për ngrohjen qendrore.

Përse energjia diellore?
➢ Ambienti
Motivimi për instalimin e paneleve diellore mund të jetë një përparësi e madhe. Më të
dukshme janë përparësitë mjedisore : energjia diellore nuk shkakton ndotje te ambientit
është efektive dhe nuk shkakton asnjë shqetësim për zonën përreth.
➢ Ekonomia
Por çështjet ekonomike mund të luajnë një rol po aq të rëndësishëm. Idea e krijimit të
ngrohjes, ujit të nxehtë dhe të energjisë elektrike falas është tërheqëse për shumicën e
njerëzve. Dhe koncepti i vërtetë duke paguar për energjinë e tepërt instalimi mund të
gjeneroj të ardhura.
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➢ Avantazhet e energjisë diellore janë:
Është një burim që bën ripërtëritjen e energjisë. Prodhohet për aq kohë sa zgjat dielli,
d.m.th. për miliona vitet e ardhshme. Është një burim i gjatë dhe i qëndrueshëm i
energjisë. Energjia elektrike është zhvilluar direkt nga energjia diellore, e cila nuk ka
mungesë të lëndëve të para. Rrezet e diellit që gjenden me bollëk. Panelet diellore janë të
lehtë për t’u instaluar në çati. Nuk është e nevojshme për hapësirë shtesë. Gjenerimi i
energjisë bëhet me kursim, mbi baza individuale të përdoruesit. Panelet diellore janë të
qetë dhe të palëvizshëm. Kërkojnë shumë pak mirëmbajtje. Është një burim jo ndotës i
energjisë, nuk ka çlirim të dioksidit të karbonit. Nuk paraqet kërcënim për mjedisin.
Avantazheve ekonomike të energjisë diellore, pavarësisht nga kostoja e instalimit
fillestar, gjenerimi i energjisë diellore dhe të përdorimi i saj është falas. Përdorimi i këtij
burimi nuk faturohet. Përdoret për ngrohjen e ujit, dhe gjithashtu për të vënë në
funksionim pajisje të ndryshme të energjisë elektrike të instaluara në shtëpi ose në zyre.
Ripërtërimi i saj është i shëndetshëm, i sigurt dhe më i lehtë në përdorim.
➢ Disavantazhet e energjisë diellore janë:
Nuk janë vetëm disa mangësi, apo të këqijat e energjisë diellore.

Kostoja fillestare e instalimit të paneleve diellore është mjaft e lartë. Megjithatë, një
nevojë për të investuar në instalim bën më vonë energjinë termike të jetë falas.
Energjia diellore nuk mund në mënyrë efektive të punojë në vende të ftohta për shkak të
mungesës së diellit. Gjithashtu, ajo është më pak efektive në sezonet me shi dhe klime të
ftohtë. Gjithashtu, energjia diellore mund të prodhohet vetëm gjatë ditës dhe jo natën.
Për aplikime në shkallë të madhe, investimet janë më të mëdha dhe kostoja më e lartë,
gjëra të cilat nuk mund të përmbushen lehtë.
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2

SHQYRTIMI I LITERATURËS

2.1. Kolektorët diellor për ngrohje
Pjesa kryesore e sistemeve termike diellore është kolektori diellor. Ai absorbon rrezatimin
diellor, e shndërron atë në nxehtësi dhe përmes fluidit (p.sh. ujit) e bën transferimin e
kësaj nxehtësie në sistemin e ngrohjes së ujit. Varësisht prej nevojave të përdorimit
ekzistojnë disa lloje të kolektorëve duke filluar nga absorberët e thjeshtë që përdoren për
ngrohjen e ujit të pishinave deri të kolektorët që arrijnë temperatura të larta siç janë
kolektorët e rrafshët e sidomos kolektorët gyporë me vakum.
2.1.1 Kolektorët e rrafshët diellor
Një kolektor i rrafshët është një absorbues i thjeshtë i cili rrezet e diellit i shndërron në
energji termike. Kolektorët e rrafshët u zhvilluan në vitin 1950 nga Hottel dhe Whillier.

Figura 5. Ndarja e rrezatimi termik tek një kolektor pllakor i rrafshët (Krasniqi, 2003)

Parimi i punës së kolektorëve të rrafshët bazohet në kalimin e ujit (fluidit) të ftohtë nëpër
kolektor nëpërmjet gypit hyrës në gypat e kolektorit ku nën veprimin e rrezeve të diellit
ai ngrohet deri në temperaturë të caktuar dhe pastaj nëpërmjet gypit dalës largohet nga
kolektori dhe shkon në rezervuar (bojler). Gypat e kolektorit në pjesën e sipërme e kanë
absorbuesin (përthithësin) i cili paraqet një folje me ngjyrë të zezë që e bën të mundur
absorbimin e sa më shumë rrezeve të diellit. Absorbuesi prodhohet nga bakri, çeliku ose
alumini. Kolektori është i mbuluar me xham të tejdukshëm për të mos penguar
depërtimin e rrezeve të diellit. Për të penguar humbjet e nxehtësisë në pjesën e poshtme
dhe ato anësore të kolektorit vendoset izolimi termik që zakonisht përbëhet prej
poliuretanit ose leshit të xhamit. (Krasniqi 2003)
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Figura 6. Prerja e kolektorit të rrafshët: 1-Absorbuesi (përthithësi), 2- Absorbuesi (përthithësi), 3Gypi, 4-Izolimi termik, 5-Pjesa e poshtme e panelit, 6-Gypi lidhës, 7-Korniza, 8- Mbulesa
transparente (https://solar2power.pt/)

Figura 7. Prerja e një kolektori të rrafshët bazik (Krasniqi, 2003)

Gypat, nëpër të cilët qarkullon fluidi (uji) që transmeton nxehtësinë, zakonisht janë nga
materiali bakër, duhet gjithashtu të ngjyrosen me të zezë dhe vendosen ashtu që nëpër
të fluidi të qarkullojë sa më gjatë në mënyrë që sa më shumë kohë ti jetë ekspozuar
rrezeve të diellit. Gypat vendosen në formë paralele se në formë gjarpërore. Për t’a rritur
shkallën e shfrytëzimit të kolektorit, në mes të izolimit termik dhe gypave vendoset një
folje alumini.
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Figura 8. Mënyrat e vendosjes së gypave në kolektorë: në formë gjarpërore dhe në formë paralele
(Krasniqi, 2003)

Figura 9.Tipa të ndryshëm të gypave për ngrohjen e ujit në kolektorë (Krasniqi, 2003)

Temperatura e fluidit që bart nxehtësinë tek kolektorët e rrafshët, në muaj të verës, arrin
vlerën maksimale deri rreth 100 °C, ndërsa nëse në kolektor nuk qarkullon fluidi (uji)
temperatura e tij mund të arrin deri në 200 °C. Energjia mesatare që mund të fitohet gjatë
vitit në dalje të kolektorit arrin vlerën rreth (400-450) kWh /m2.
Shtëpiza e kolektorit është shumë mirë e izoluar në pjesën e poshtme dhe anash, por për
shkak të ndryshimit ndërmjet temperaturës së absorbuesit dhe ajrit të rrethinës,
megjithatë në kolektor paraqiten humbjet e nxehtësisë. Humbjet e nxehtësisë shkaktohen
nëpërmjet konveksionit termik dhe rrezatim termik. Konveksioni termik si mekanizëm
për bartjen e nxehtësisë vjen në shprehje në rastin kur ekziston rrymimi i ajrit ndërsa
humbjet me rrezatim janë si pasojë e ndryshimit të temperaturës ndërmjet xhamit të
kolektorit dhe ambientit të jashtëm (rrethinës). Përveç humbjeve të cekura, duhet shtuar
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që një pjesë e energjisë së rrezatimi reflektohet nga xhami i kolektorit para se të kaloj
deri në fluidin bartës brenda kolektorit. (Krasniqi, 2003)
Varësisht nga kufijtë e zgjedhur, kolektorët karakterizohen me sipërfaqe të ndryshme.
Sipërfaqja aktive (punuese) është sipërfaqja e cila merret në konsideratë kur bëhet
dimensionimi i sistemit diellor dhe sipërfaqen efektive të kolektorit.

Pllaka absorbuese: Pllaka absorbuese është elementi kryesor i kolektorit. Mbulon
sipërfaqen e plotë të kolektorit dhe zakonisht ndërtohet nga materiale të tilla si bakri,
alumini prej çelikut i cili përmbanë koeficient të lartë të përcjellshmërisë termike. Pllaka
absorbuese zakonisht është e zezë meqë sipërfaqet e errëta kanë shkallë më të lartë të
absorbimit të rrezeve të diellit.
Izolimi: Për shkak të temperaturave të larta, leshi mineral ose leshi i gurit shpesh
përdoret si material izolues për të zvogëluar humbjet termike në pjesën e pasme të
absorbuesit. Në disa konfigurime përdoren pllaka shtesë të poliuretanit ndërmjet matës
së izolimit dhe pjesës së pasmë të koleksionit.
Kolektorët mund të vendosen të integruar me kulmin e objektit, mbi kulm paralel me të
dhe në mbajtës metalik në kulme të rrafshëta ose kulme që nuk janë të orientuara nga
jugu.
Në rastet kur nevojitet sipërfaqe e madhe absorbuese, mund të bëhet lidhja e disa
kolektorëve në mes veti. Lidhja mund të bëhet në tri mënyra:
•

lidhja në rend (seri);

•

lidhja paralele; dhe

•

lidhja e kombinuar.

2.1.1.1 Efiçienca e kolektorëve të rrafshët
Shndërrimi i energjisë diellore, të një kolektori, në energji të dobishme është një proces
i ndërlikuar që varet prej shumë faktorëve. Humbjet e energjisë me rrezatim, me
konveksion dhe përcjellshmëri e zvogëlojnë efiçiencën e kolektorëve. Humbjet me
rrezatim mund të zvogëlohen nëse absorbuesi i kolektorit karakterizohet me koeficient
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të lartë të absorbimit për rrezet me gjatësi të shkurtër valore p.sh. me a ≈ 0.95. Në anën
tjetër materiali i absorbuesit duhet të karakterizohet me një koeficient të ultë të emetimit
të rrezeve me gjatësi të madhe valore, p.sh. r ≈ 0.1. Përveç kësaj xhami i kolektorit duhet
të karakterizohet me koeficient të lartë të depërtimit p.sh. d ≈ 0.95 në mënyrë që humbjet
për shkak të reflektimit të jenë sa më të vogla.
Efiçienca e kolektorit mund të kalkulohet nga shprehja.
𝜂𝑘 =

𝑃𝑑
𝑃𝑑
=
𝑃𝑟𝑟 𝐸𝑟𝑟 × 𝐴𝑘

(1)

𝑃𝑑 (kW)- fuqia termike e dobishme e kolektorëve diellorë
𝑃𝑟𝑟 (kW) - fuqia termike e rrezatimit të diellit në kolektorë,
𝐸𝑟𝑟 (kW/m²)- densiteti i rrezatimit,
𝐴𝑘 (m²)- sipërfaqja aktive e kolektorit.
Varësisht nga nevojat për ujë të ngrohtë, përdoren edhe kolektorët e ndryshëm diellorë.
Në fig.10 janë paraqitur diagramet e shkallës së shfrytëzimit (efiçiencës) të kolektorëve
diellorë në varësi të ndryshimit të temperaturës së fluidit punues dhe ajrit të ambientit të
jashtëm si dhe fushave vijuese të përdorimit të kolektorëve:
1. Ngrohja e ujit sanitar me mbulim të vogël (ngrohja e ujit të pishinës);
2. Ngrohja e ujit sanitar me mbulim të lartë (përgatitja e ujit të ngrohtë);
3. Ngrohja e ujit sanitar dhe ndihmë për ngrohjen të hapësirës; IV – Ngrohja e ujit
për nevoja procesorë.

Figura 10.Efiçienca e llojeve të ndryshme të kolektorëve për Err = 1000 W/m 2 (Krasniqi, 2003)
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Figura 11. Efiçienca e llojeve të ndryshme të kolektorëve: 1 AR – me xham të njëfishtë, 2 AR- me
xham të dyfishtë, 3 AR – me xham të trefishtë dhe lloji standard , Tm (K) – temperatura e fluidit
punues, Ta (K)– temperatura e ajrit të ambientit të jashtëm, G (W/m2) – densiteti i
rrezatimit(Krasniqi, 2003)

2.1.1.2 Humbjet e energjisë në kolektor
Humbje optike: Mbulesa me cilësi të lartë lejon transmetimin prej 90 % të rrezatimit
diellor. Nëse përdoret një shtresë anti – reflektuese transmetimi i rrezatimit të diellit rritet
në 93 – 96 %. Absorbuesi mund të arrijë koeficientin e absorbimit prej 95 %. Humbjet
optike rriten me rritjen e këndit të dritës së diellit.
Humbjet termike:

Humbjet kryesore në pjesën e përparme shkaktohen nga

konveksioni. Ajri qarkullues midis absorbuesit dhe mbulesës transporton nxehtësinë e
absorbuar në ndriçim. Humbje të tjera me konveksion paraqiten për shkak të rrymimit
të ajrit për rreth kolektorit. Absorbuesi i nxehtë gjithashtu rrezaton rrezatimin me rreze
infra të kuqe në mbulesë prej nga nxehtësia kalon në mjedis. Në pjesën e pasme humbjet
termike ndodhin në izolim. Prej nga në atë pjesë sasia e energjisë e cila humbet varet
nga materiali i përdorur dhe kjo sasi e energjisë e cila humbet mund të mbahet e ulët
nëse përdoret izolim me trashësi adekuate. Për një kolektor me një pllakë të vetme xhami
me një absorbues selektiv të mbuluar vetëm rreth 1/7 e humbjeve totale të nxehtësisë
ndodhin në anën e pasme. (Krasniqi, 2003)
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2.1.2 Kolektorët gypor me vakum
Siç u cek më parë tek kolektorët e rrafshët prania e ajrit në kolektorë ndikon në humbjet
e nxehtësisë me konveksion dhe konduksion. Për të reduktuar humbjet me konveksion
në kolektorë përdoren tubat nga xhami (me absorbues nga brenda) të cilëve i’u largohet
ajri në më pak se 10-2 bar (1 kPa). Krijimi i vakumit te kolektorët e rrafshët është jo
praktik për arsye të konstruksionit të kolektorit dhe të forcës të madhe të presionit i cili
do të vepronte në xhamin e kolektorit të rrafshët. Kjo forcë mund të evitohet me
përdorimin e pykave gjë e cila do të ndikonte në kosto dhe në efiçiencë të kolektorit,
dhe me gjithë përdorimin e pykave ajri përsëri do të gjej vrima për t’u futur në kolektorë.
Pra, një përdorim komercial i kolektorëve të rrafshët me vakum nuk parashihet.
(Krasniqi, 2003)

Figura 12. Kolektori gypor me vakum (Graham 1979)(Krasniqi, 2003)

Tek kolektorët gypor me vakum tubat kanë formën më të përshtatshme për të përballuar
forcat e presionit të ajrit. Nëse largohet ajri brenda kolektorit edhe më shumë do të
zvogëlohen edhe humbjet me konduksion (transmetim). Humbjet me rrezatim nuk mund
të reduktohen me anë të krijimit të vakumit sepse transmetimi i nxehtësisë me rrezatim
nuk kërkon medium punues. Pra me anë të largimit të ajrit nga kolektori zvogëlohen
humbjet e nxehtësisë. Kjo mund të vërehet në temperaturën e xhamit ku edhe pse
temperatura e absorbuesit mund të arrijë vlerën prej 120 °C temperatura e xhamit mbetet
relativisht e ulët. Në pjesën më të madhe të kolektorëve gypor me vakum mbizotëron
nën presioni me vlera deri në 10-5 bar.
Efiçienca e kolektorëve gyporë sillet prej 45 deri në 50%. Me një rrezatim të
përgjithshëm diellorë në Kosovë prej rreth 1400 kWh/m2(vit) kemi 630 – 700 kWh/ m2
( vit) energji termike (nëse bëhet dimensionimi i saktë i sistemit).
Përparësitë e kolektorëve gyporë me vakum:
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– Kanë efiçiencë të lartë edhe kur rrezatimi diellor është i ulët;
– Mund të bëhet ngrohja e hapësirave të banimit në mënyrë më efektive se me
kolektorë të rrafshët;
– Mund të arrijnë temperatura të larta të mediumit punues (mbi 120 °C);
– Pesha e lehtë e kolektorëve mundëson transportin dhe montimin më të lehtë të
tyre.

Të metat e kolektorëve gypor me vakum janë:
– Kanë kosto më të lartë se kolektorët e rrafshët;
– Nuk mund të montohen drejt për drejt në kulme;
– Tek kolektorët me gyp termik pjerrtësia minimale e vendosjes duhet të jetë 25°.

Figura 13. Humbjet e nxehtësisë në varësi të presionit në tub(Krasniqi, 2003)

2.1.3 Kolektorët gyporë me vakum me gyp termik
Kolektori me gypa evakues përbëhet prej gypave të mbyllur të qelqtë, brenda të cilëve
është një fletë e hollë absorbuese prej metalit me gypin termik në mes, i cili është i
mbushur me një substancë të lëngët të ndjeshme në temperaturë, me temperaturë të
vlimit prej (20 – 30) °C, (p.sh. ndonjë lloj alkooli). Gjatë veprimit të rrezeve të diellit
lëngu që gjendet brenda gypit termik ngrohet dhe avullohet kurse avulli ngrihet në
pjesën e sipërme të gypit i cili është i futur në këmbyesin e nxehtësisë të kolektorit. Pasi
të bëhet këmbimi i nxehtësisë avulli kondensohet dhe fillon të zbret në pjesën e poshtme
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të gypit termik. Në këtë mënyrë krijohet qarku termik në të cilin lëngu në gypin termik
vazhdimisht ngrohet dhe kondensohet. Nxehtësia e lëngut të gypit termik nëpërmes
këmbyesit të kolektorit transmetohet te fluidi punues në sistemin e ngrohjes solare
(qarkun solar) dhe deponohet në rezervuar (bojler). Për të punuar si duhet gypat duhet
të kenë një kënd të pjerrtësisë për të krijuar mundësi që pas ngrohjes avulli i lëngut
brenda gypit termik të ngrihet lart, ndërsa avulli pasi të kondensohet kthehet në lëng dhe
zbret poshtë gypit.
Fleta absorbuese e metalit është prej Sol-Titaniumit, bakrit të mbuluar me krom të zi ose
materialeve tjera që kanë aftësi shumë të madhe absorbuese. Gypat janë të lidhur në
mënyrë paralele në këmbyesin e nxehtësisë që është vendosur në pjesën e sipërme të
kolektorit. (Krasniqi, 2003)

Figura 14. Pamja e një kolektori gypor me gyp termik: a) elementet e kolektorit gypor; b) paraqitja
skematike e qarkut të nxehtësisë (Krasniqi, 2003)

Figura 15. Skema e kolektorit solar me vakum me gyp termik (Kolektori "Philco Italiana")
(Krasniqi, 2003)
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Këmbimi i nxehtësisë te këta kolektorë mund të jetë me lidhje “të thatë” dhe “të lagtë”.
Te lidhja e thatë fluidet punuese të gypit termik dhe te sistemit diellorë nuk kontaktojnë
mes vete dhe këmbimi i nxehtësisë bëhet me përcjellshmëri. Me aplikimin e këtij
këmbyesi të nxehtësisë në rast dëmtimi të ndonjë tubi mund të bëhet ndërrimi i tij pa
heqjen e ujit nga sistemi.

Figura 16. Kolektori gyporë me gyp termik, me lidhje të thatë (https://solar2power.pt/)

Te lidhja e lagtë kondensatori është i zhytur në ujin e sistemit diellorë ku edhe bëhet
bartja e nxehtësisë. Në rast të prishjes së ndonjë gypi te ky këmbyes i nxehtësisë së
pari duhet të bëhet zbrazja e ujit nga sistemi.

Figura 17. Kolektori gyporë me gyp termik, me lidhje të lagtë (https://en.wikipedia.org/)

2.1.4 Kolektorët gyporë me vakum me qarkullim direkt
Kolektorët gyporë me vakum me qarkullim direkt janë të përbërë nga tubi i jashtëm nga
xhami dhe tubi i brendshëm nga xhami mes së cilëve është krijuar vakumi. Brenda tubit
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të brendshëm nga xhami është i puthitur absorbuesi i cili lyhet me ngjyrë të zezë.
Absorbuesi saldohet me gypin në formë “U” ku bëhet edhe transmetimi i nxehtësisë.
Gypi në formë “U” ka një pjesë hyrëse (prej nga vjen mediumi punues i ftohtë) dhe një
pjesë dalëse prej ku mediumi punues lidhet me gypin dalës dhe shkon në rezervuar. Gypi
“U” zakonisht është nga materiali i bakrit. Kolektorët gyporë me qarkullim direkt
zakonisht shoqërohen edhe me reflektues të cilët vendosen poshtë tyre për të rritur
rrezatimin e diellit që bie në kolektorë. (Krasniqi, 2003)

Figura 18. Kolektori gyporë me qarkullim direkt (Sahiti, 2006)

2.1.5 Kolektorët parabolik
Një govatë parabolike është një lloj kolektori diellor termik që është i drejtë në një
dimension dhe i lakuar si një parabolë në dy të tjera, të veshur me një pasqyrë metalike
të lëmuar. Energjia e dritës së diellit e cila hyn në pasqyrë paralele me planin e saj të
simetrisë është fokusuar përgjatë vijës fokale, ku është i pozicionuar fluidi i cili ka për
qëllim të nxehen.
Pasqyra është e orientuar në mënyrë që drita e diellit që reflektohet të përqendrohet në
tubin, i cili përmban një lëng që nxehet në një temperaturë të lartë nga energjia e dritës
së diellit. Lëngu i nxehtë mund të përdoret për shumë qëllime. Shpesh, ajo është e tubuar
në një motor të ngrohjes, i cili përdor energjinë e nxehtësisë për të gjeneruar energji
elektrike. Ky kolektor i energjisë diellore është lloji më i zakonshëm dhe më i njohur i
govatës parabolik. Prandaj, paragrafët më poshtë përqendrohen në këtë lloj.
Govata zakonisht vihet në një aks veri-jug dhe rrotullohet për të ndjekur diellin kur lëviz
gjatë ditës në qiell. Nga ana tjetër, govata mund të përafrohet në një aks lindje-perëndim,
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kjo zvogëlon efikasitetin e përgjithshëm të kolektorit për shkak të ndryshimit të këndit
të vendosjes së kolektorit.
Lëngu i cili bën transmetimin e nxehtësisë (zakonisht vaj termal) kalon përmes tubit për
të thithur dritën e përqendruar të diellit. Kjo rrit temperaturën e lëngut në rreth 400 °C.
Lëngu përdoret për të ngrohur dhe të shndërrohet në avull në një gjenerator turbinë
standarde. Procesi është ekonomik dhe efikasiteti termik është nga 60-80 %. (Krasniqi,
2003)

Figura 19. Kolektorët parabolik (Sahiti, 2006)

2.1.6

Kolektorët (Absorberët) e pishinave

Këta kolektor shfrytëzohen për ngrohjen e ujit të pishinave të hapura dhe të mbyllura.
Temperatura e ujit në pishinë ngritet për 2 deri në 4 kelvin në krahasim me temperaturën
e ujit të pishinave të cilat nuk ngrohen. Për këtë janë të mjaftueshme temperaturat
mesatare të kolektorëve prej rreth 25 deri në 35 °C. Për shkak se nga këta kolektorë nuk
kërkohen përformanca të larta, ndërtimi i tyre është shumë i thjeshtë. Përbëhen prej
gypave të lidhur në mënyrë paralele apo edhe në mënyrë gjarpërore. Varësisht prej
prodhuesve mund të vendosen mbi një shtresë metalike ose jo. Gjithashtu mund të
mbulohen me absorbues (përthithës) ose jo. Izolimi termik i kolektorëve të pishinave
mund të mos bëhet fare. Në dalje të kolektorit të tillë, në vit, afërsisht fitohen 250 kWh
/m2 energji diellore. (Krasniqi, 2003)
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Figura 20. Kolektorët e pishinave(Sahiti, 2006)

2.1.7 Kolektorët standard të ajrit
Sistemet ajrore për ngrohje me energji diellore i përdorin kolektorët ajror për ngrohje
direkt të ajrit të jashtëm. Nëpër kanalin hyrës ajri i jashtëm depërton në kolektor,
absorbuesi i thithë rrezet e diellit që depërtojnë nëpër mbulesën e qelqtë, të cilat e ngrohin
ajrin dhe pastaj ajri i ngrohtë rrymon nëpër kanale në ndërtesë.

Figura 21. Kolektori i ajrit (Sahiti, 2006)

Në kombinim me sistemet mekanike për ajrosjen e banesave dhe pajisjeve për ngrohjen
e ajrit, kolektorët ajror në të ardhmen do të gjejnë gjithnjë e më shumë përdorim. Duke
pasur parasysh temperaturën relativisht të ulët të dhomës prej 20 °C, kolektorët e ajrit
janë të përshtatshëm për periudhën e ngrohjes. Kolektorët e ajrit përdoren në bujqësi për
tharjen e barit, drithërave, farërave për mbjellje etj. Në dalje të kolektorit mund të fitohet
energji diellore prej 100 deri në 150 kWh /m2 për nevoja të bujqësisë, ndërsa për ngrohje
të ndërtesave deri në 500 kWh /m2. (Krasniqi, 2003)
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2.1.8 Kolektorët hibrid
Një përdorim inovativ i kolektorëve të ajrit është në kombinim me panelet solare
fotovoltaike. Panelet fotovoltaike krahas prodhimit të elektricitetit prodhojnë edhe
energji termike e cila do të humbte në rastet klasike të paneleve fotovoltaike. Për më
tepër panelet fotovoltaike kanë efiçiencë më të ulët kur nxehet, dhe rrymimi i ajrit nën
to do t’a evitonte këtë problem.
Parimi i punës i këtyre kolektorëve është si i kolektorëve të ajrit por në vend të xhamit
vendosen panelet fotovoltaike. Nën këto panele rrymon ajri i cili e merr nxehtësinë e
prodhuar nga këto panele dhe e shfrytëzon për ngrohje apo tharje. Ky prodhim i
kombinuar i energjisë rritë efikasitetin e gjithmbarshëm të sistemit. (Krasniqi, 2003)

Figura 22. Kolektori hibrid (Sahiti, 2006)
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3.

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Prodhimi i energjisë nga dielli është njëra ndër të pakta teknologji të energjisë që nuk
emiton elemente të dëmshme ose ndotëse për natyrën (UNFCCC, 2015).
Përkundër këtyre zhvillimeve pozitive, përdorimi i energjisë së rinovueshme në ndërtesa
mbetet i ulët si dhe përparimi në efikasitetin e energjisë. Si pasojë, emetimet e CO₂
vazhdojnë të rriten, kurse planet dhe politikat aktuale rrezikojnë ta vendosin botën në një
shteg drejt ngritjes së temperaturës mbi limitet e vendosura, deri në 2.6 ºC ose më të lartë
pas vitit 2050 (UNFCCC, 2015).
Në anën tjetër ekonomitë më të mëdha në botë, vazhdojnë të kontribojnë gjithnjë e më
shumë në fuqizimin dhe mbështetjen për investime në energjitë e rinovueshme.
Ndër arsyet kryesore për hezitim në një investim në energjitë e rinovueshme, kanë qenë
teknologjia dhe rreziqet financiare. Ndërsa kostot kanë rënë vitet e fundit, investimet në
burime të ripërtërishme janë rritur, të nxitura pjesërisht nga fondet publike dhe avancimi
në prodhim dhe teknologji. Deri në vitin 2017, investimet kumulative globale në sektor
arritën në 2.9 trilion dollarë që nga viti 2004 (IRENA, 2018). Në vitin 2017, investimet
në kapacitetiet e reja të energjisë së rinovueshme tejkaluan shumën e investuar në
kapacitetet gjeneruese tjera.
Në bazë të hulumtimit në vendet e zhvilluara edhe institucionet publike mbeshteten me
fonde për investime në energji të gjelbërt, me anë të të cilave arrijnë t’i ulin shpenzimet
e tyre për energji mbi 80%, njëkohësisht duke kontribuar edhe në mbrojtjen e ambientit.
Duke pasur parasysh që këto institucione janë afatgjate, një investim i tillë do të ishte
shumë i leverdishëm. Në këtë studim kam paraqitur mundësitë, se si me ndihmën e
institucioneve përkatëse për dhënien e fondeve dhe organizatave, një investim i tillë do
t’iu ipte hapësirë investimeve të tjera në vitet e ardhshme dhe do të ishte një kontribut i
madh drejt hapave për realizimin përfitimit të energjive nga burimet e ripërtrishme.
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4.

METODOLOGJIA

Me qëllim të grumbullimit të të dhënave dhe për t’iu përgjigjur pyetjeve të ndryshme,
është dashur ta shfrytëzojmë metodat e kërkimit shkencor. Metoda shkencore paraqet çdo
mënyrë të kërkimeve shkencore, me të cilat sigurohen dhe vjelën njohuritë e sigurta, të
rregulluar të sistemuara dhe të sakta.
Metodat që janë përdorur gjatë këtij hulumtimi janë:
•

Metoda e krahasimit

•

Metoda e statistikave

•

Metoda e analizës

Në bazë të këtyre metodave në mënyrë të veçantë do të hulumtojmë dhe analizojmë
raportet e marra në lidhje me :
➢ Diellosja në Kosovë (orët me diell)
➢ Ndikimin e energjisë diellore ne mjedis,
➢ Lokacionet me të përshtatshme për energji diellore
➢ Ndikimin ekonomik,
➢ Kapacitetet instaluese,
➢ Kostoja e energjisë diellore
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5

PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1

Përshkrimi teknik i objektit

Objekti është një shtëpi banimi që gjendet në Prishtinë në zonën juglindore, ka këto
karakteristika:
-

Objekti posedon përdhesen dhe 3 kate banimi me sipërfaqe të përgjithshme për
nevoja të ngrohjes S=420 𝑚2.Objekti është i paraparë që në të jetojnë 6 persona.

-

Muret e jashtme të objektit janë të ndërtuara nga tulla me vrima me dimensione
20 x 25 cm, blloku është i kthyer në gjerësi δ = 25 cm, është përdorur termoizolim
nga stiropori N4 me trashësi 10 cm dhe sipër i është vendosur fasada me trashësi
0.5 cm.

-

Muri i brendshëm është i ndërtuar nga tulla dhe i lyer me llaç gëlqeror në të dy
anët.

-

Dyshemeja është e ndërtuar nga betona me me trashësi 20 cm, është përdorur
termoizolim nga stiropori 3cm dhe mbuluar me estrih 5 cm, sipër estrihit është
vendosur parket nga bungu me trashësi 2cm.

-

Dritaret janë të vendosura nga plastika me xham të trefishtë me trashësi 4 mm dhe
hapësirë mes xhamave 12 mm. Dera e jashtme është dykrahëshe nga plastika me
xham te dyfishtë. Tavani i katit të fundit është ndërtuar me pllakë betonarme me
trashësi 20 cm, nga poshtë i lyer me llaç gëlqeror, ka një shtresë hidroizolimi, nga
sipër i termoizoluar me stiropor 10 cm dhe estrih 5 cm dhe ne pjesën e sipërme
janë të vendosura pllakat e qeramikës. Në objekt është paraparë që të instalohet
ngrohja nga dyshemeja me tuba të plastikes ϕ16 x 2.0 mm me dhënie të energjisë
17 [W/m’].

-

Gypat e dyshemesë do te ngrohen nga kolektorët e vendosur ne pjesën e sipërme
të objektit. Uji sanitar do të ketë një bojler adekuat i cili do te ngrohet nga panelet
diellore.

-

Gypat nga panelet diellore deri ne bojler (akumulator) do te jene nga bakri dhe te
termoizoluar ne pjesën e brendshme te objektit me armoflex 𝛿 = 13 𝑚𝑚.

-

Kurse në pjesën e jashtme deri te panelet diellore do te jetë i termoizoluar me
armoflex 𝛿 = 13 𝑚𝑚 ,lesh xhami 5 cm dhe llamarine te aluminit 𝛿 = 0.5 𝑚𝑚.
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-

Panelet diellore duhet të vendosen në kënd 30 ° dhe të kthyer në drejtim të jugut
ashtu që dielli të rrezatojë në kohë sa më të gjatë. Qarkullimi i fluidit do të bëhet
përmes pompës qarkulluese në mënyre të detyruar.

-

Lëngu do te jetë i përzier 60 % ujë dhe 40 % glykol për shkak të mos ngrirjes nga
temperaturat e ulëta gjatë dimrit.
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Figura 23. Projekti i katit përdhese; b. Projekti i kateve I,II dhe III

Tabela 1. Mënyra e llogaritjes së humbjeve të nxehtësisë të objektit (muret e jashtme)
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Tabela 2. Mënyra e llogaritjes së humbjeve të nxehtësisë të objektit (muret e brendshme)

Tabela 3. Mënyra e llogaritjes së humbjeve të nxehtësisë të objektit ( dyshemeja e përdheses)
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Tabela 4. Mënyra e llogaritjes së humbjeve të nxehtësisë të objektit ( tavani i përdheses)

Tabela 5. Mënyra e llogaritjes së humbjeve të nxehtësisë të objektit (tavani i katit III)
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Tabela 6. Mënyra e llogaritjes së humbjeve të nxehtësisë të objektit ( dhomat)

5.2

Dimensionimi i pajisjeve diellore për ngrohjen e ujit sanitar

5.2.1 Dimensionimi i sistemeve diellore
Kur kërkohet të bëhet dimensionimi (projektimi) i sistemit me ngrohje diellore duhet në
mënyrë të saktë të dihen nevojat e shfrytëzuesit për ujë të ngrohtë, kushtet klimatike dhe
shkalla e rrezatimit diellor. Sistemi diellor dimensionohet në bazë të energjisë së
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rrezatimit global që varet nga kushtet atmosferike dhe nga pozita gjeografike e rajonit ku
parashihet aplikimi i pajisjeve diellore vlera mesatare e rrezatimit global për rrafshin
horizontal në Kosovë është 1400 kWh/(m2 vit).Përveç aspekteve teknike, për
dimensionimin adekuat të sistemeve diellore nevojitet mbledhja edhe e të dhënave tjera
të cilat përfshijnë kërkesat specifike të investitorit, gjendjen aktuale të objektit,
orientimin e tij, gjendjen e sistemeve tjera të ngrohjes në objekt etj. Një faktor tjetër
shumë i rëndësishëm për përcaktimin e përmasave të sistemit diellor për ngrohjen e ujit
është shkalla e mbulimit (SM) me energji diellore respektivisht përqindja vjetore
nevojave për ujë të ngrohtë e cila dëshirohet të mbulohet me anë të sistemit diellor. Nëse
zgjidhet SM=40% atëherë kjo nënkupton që gjatë tërë vitit duhet të përdoret energjia
shtesë (p.sh. energjia elektrike) për ngrohjen e ujit sanitar. Në anën tjetër nëse zgjidhet
SM=80% kjo nënkupton që pjesa më e madhe e nevojave për ujë të ngrohtë do të
mbulohen me energji diellore por njëkohësisht do të rritet kostoja e sistemit meqë sistemi
në një pjesë të madhe të kohës do të ofroj më shumë energji se sa ka nevojë. Prandaj,
rekomandohet që SM të merret e barabartë me 60 %.
5.2.2 Kërkesa për ujë të ngrohtë
Kërkesa për ujë të ngrohtë është vendimtare kur bëhet fjalë për dimensionimin e
sistemeve diellore për ngrohjen e ujit sanitar. Megjithatë kjo varet nga shprehitë e
shfrytëzuesit të ujit. Për shembull, nëse një person për pastrim të trupit e përdorë dushin
në vend të vaskës, atëherë kërkesa ditore për ujë të ngrohtë do të jetë dukshëm më e vogël
sesa në rastin kur pastrimi i trupit bëhet në vaskë. Si orientim për vlerësimin e kërkesave
ditore për ujë të ngrohtë mund të merren vlerat e prezantuar në tabelën e mëposhtme.

Tabela 7. Kërkesat ditore për ujë të ngrohtë me temperaturë 50 °C

5.2.3 Kapaciteti i rezervuarit të ujit
Rezervuari i ujit dimensionohet në bazë të kërkesës ditore për ujë të ngrohtë. Kur të dihet
sasia ditore e nevojshme për ujë të ngrohtë, kjo sasi shumëzohet me faktorin e rezervës
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prej 0.8 deri në 1.2 për zonat me sasi të madhe të rrezatimit diellor. Për Kosovën faktori
i rezervës mund të merret 1.2 në mënyrë që të sigurohet mbulimi i mirë edhe i nevojave
të pikut dhe të mund të kompensohet mungesa e rrezatimit të mjaftueshëm në ditët me
re. Meqë dimensionet e rezervuarëve që ofrohen nga prodhuesit janë të standardizuara,
preferohet që vëllimi i rezervuarit të ujit të mos jetë më i vogël se 90% apo më i madh se
120% e vëllimit të llogaritur të rezervuarit. Kapaciteti termik i rezervuarit përkatësisht
vlera e energjisë termike të deponuar në rezervuarin e ujit në temperaturën uniforme
mund të llogaritet nga shprehja:
𝑄𝑢𝑠 = 𝑉𝑚𝑖𝑛 × 𝑐𝑝 × ∆𝑇

(5.1)
𝑊ℎ

𝑘𝑊ℎ

𝑄𝑢𝑠 = 360 × 1.16 × 40 = 16704 [𝑑𝑖𝑡𝑒] = 16.7 [ 𝑑𝑖𝑡𝑒 ] (5.2)
Ku janë:
𝑄𝑢𝑠 − Kapaciteti termik i rezervuarit te ujit sanitar [kWh/dite].
𝑉𝑚𝑖𝑛 − Vëllimi i ujit minimal ne rezervuar (kg),
𝑐𝑝 −Termokapaciteti specifik i ujit [1.16 ×10ˉ³ [kWh/ kg×K]
∆𝑇 − Diferenca e temperaturave – temperatura e ujit të ngrohtë 50° dhe
temperatura e ujit të ftohtë [K] 10°
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Figura 24. Sistemi aktiv indirekt për ngrohjen e ujit sanitar:1- gypi i ujit të ftohtë që hynë në
kolektorë,2- valvola mbyllëse,3- pompa qarkulluese,4- valvola jokthyese,5-gypi i ujit të nxehtës,6valvola për ç’ajrosje,7- këmbyesi i nxehtësisë,8- bojleri,9- termostati (senzori) i bojlerit,10- senzori i
kontrolluesit të pompës qarkulluese,11- termostati (senzori) në gypin dalës nga kolektori,12valvola siguruese,13- ena e zgjerimit. (Krasniqi, 2003)

5.2.4 Llogaritja e vëllimit të rezervuarit për nevoja sanitare
Dimensionimi i vëllimit të bojlerit ( akumulatorit ) duhet të sillet nga :
(1.2 deri në 1.8) x Shpenzimi ditorë i ujit të nxehtë për person x Personat
Për familjen me 6 anëtarë me kërkesa mesatare për ujë të ngrohtë, vëllimi i nevojshëm i
rezervarit duhet të ketë vlerën:
𝑉𝑚𝑖𝑛 = 1.2 × 6 × 50 = 360[𝐼] - zgjidhet bojleri me vëllim V=400 [l]
𝑉𝑚𝑎𝑥 = 1.8 × 6 × 50 = 540[𝐼] - zgjidhet bojleri me vëllim V=600[l]
Zgjidhjen e bojlerit e bëjmë nga vlera mesatare e vlerës minimale dhe asaj maksimale
pra:
𝑉=

𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑉𝑚𝑎𝑥
= 500[𝑙]
2

(5.3)
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5.2.5 Sipërfaqja e kolektorëve
Pas përcaktimit të kapacitetit termik të rezervuarit, mund të përcaktohet sipërfaqja e
nevojshme e kolektorit diellorë. Për këtë qëllim nevojitet të dihet rrezatimi global për
lokacionin e vendosjes së kolektorëve. Vlera mesatare e rrezatimit global në një sipërfaqe
të rrafshët në Kosovë është 1400 kWh/(𝑚² ·vit).Në rastin e vendosjes së kolektorëve nën
këndin optimal në raport me drejtimin e rrezeve të diellit mund që merret që vlera
mesatare e rrezatimit global në Kosovë është 1600 kWh/( 𝑚²·vit).Sipërfaqja e nevojshme
e kolektorëve diellor Aₖ mund të llogaritet nga shprehja:
𝐴𝑘 =

360 × 𝑆𝑀 × 𝑄𝑢𝑠
𝐺𝑟𝑟 × 𝜂𝑠𝑑

(5.4)

Ku ηsd është efiçienca mesatare vjetore e sistemit diellor për përgatitjen e ujit të ngrohtë
e cila merr në konsiderim efiçiencën mesatare vjetore të kolektorëve diellor, të rezervuarit
të ujit të ngrohtë si dhe të rrjetit gypor. Për teknologjinë aktuale të pjesëve të sistemeve
diellore, vlerat e efiçiencës ηsd mund të merren si vijon:
𝜂𝑠𝑑= 0.35 – për sistemet diellore me kolektorë të rrafshët,
𝜂𝑠𝑑 = 0.45 – për sistemet diellore me kolektorë gypor me vakum
Kapaciteti termik i rezervuarit për ngrohjen e ujit të ftohtë me temperaturë 10 °C deri në
temperaturën 50 °C duhet të jetë i barabartë me:
𝑄𝑢𝑠 = 360 × 1.6 × 40 = 16704 [

𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ
] = 16.7 [
]
𝑑𝑖𝑡𝑒
𝑑𝑖𝑡𝑒

(5.6)

Duke zgjedhur llojin e rrafshët të kolektorëve me efiçiencë mesatare vjetore të sistemit
diellor prej 35 %,sipërfaqja e nevojshme e kolektorëve për mbulimin e kërkesave me
energji diellore ka vlerën:
Për ujë sanitar për 6 persona:
𝐴𝑘 =

365 × 𝑆𝑀 × 𝑄𝑢𝑠 365 × 0.6 × 16.7
=
= 6.53𝑚2
𝐺𝑟𝑟 × 𝜂𝑠𝑑
1600 × 0.35

(5.7)

Sipërfaqja e një kolektori është 2.25m2 ,pra numri i kolektorëve që nevojiten për ngrohjen
e ujit sanitar është:
𝑛=

6.53
= 2.9𝑘𝑜𝑙𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟
2.25

(5.8)

Nga zgjidhja e fundit e përvetësojmë numrin e kolektorëve të barabartë me 3.
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Për bojlerin me vëllim 500 [l],shpenzimi ditor i ujit të nxehtë për nevoja sanitare për 6
persona është 360 [l] nga diagrami nxjerrim se sipërfaqja e kolektorit duhet të jetë 6 𝑚2
që është në zonën - Z 3.

Figura 25 Diagrami për dimenzionimin e sipërfaqes së panelit diellor si funksion i shpenzimit të
ujit të nxehtë sanitar dhe zonat e rrezatimit te diellit ne faktorin e mbulimit 60 %. (Krasniqi, 2003)

5.2.6 Llogaritja e gypave për ujë sanitar
Diametri i gypit llogaritet përmes kësaj formule:
𝐷=√

4×𝑉
𝜋×𝑤

(5.9)

Llogaritja e rënies së presionit
Rënia totale e presionit është e barabartë me shumën e rënieve të presionit, të kolektorit,
të këmbyesit në bojler si dhe rënien e presionit në çark (gypat e dërgimit dhe kthimit):
∆𝑝𝑝𝑒𝑟𝑔𝑗𝑖. = ∆𝑝𝑘 + ∆𝑝𝑏 + ∆𝑝𝜍

(5.10)

Rënia e presionit për një kolektor merret zakonisht nga prodhuesi i kolektorëve solar dhe
për llogaritje e përvetësojmë ∆𝑝ₖ = 350 𝑃𝑎, ashtu merret edhe për bojler ∆𝑝𝑏 = 15000 𝑃𝑎
përfshirë edhe humbjet e presionit në ventilla. Shpejtësia e rrjedhjes në gyp merret në
vlerat 0.4 (𝑚/𝑠) deri në 0.7 (𝑚/𝑠) .Nëse merret më e madhe do të krijohet zhurmë në tuba
dhe mund të vijë deri te ç’montimet e lidhjes së gypave te bakrit. Sipas rastit të JUNKERS

33

paneleve diellore rrjedhja nominale është 50 [𝑙/ℎ ] dhe pa problem mund të shfrytëzohet
për instalime të vogla dhe të mesme.
Rrjedhja minimale e instalimit solar merret:
𝑉̇ = 𝑁 × 𝑉 ′ = 3 × 50 = 150

𝑙
ℎ

(5.11)

N – numri i kolektorëve diellor
Në rastin tonë janë dhënë numri i kolektorëve në sasi : N=3
Shpejtësia e rrjedhje së fluidit : w=0.4 𝑚/𝑠
Rrjedhja nominale është : 𝑉̇ = 50 𝑙/ ℎ
Llogaritet prurja vëllimore:
3

3

𝑙
𝑚
𝑚
𝑉̇ = 𝑁 × 𝑉 ′ = 3 × 50 = 150 ℎ = 0.15 ℎ = 0.0000416 𝑠

(5.12)

Zëvendësojmë vlerat dhe gjejmë diametrin: D=15mm.
Nga tabela për diametrin e brendshëm D- 15 mm Zgjedhim gypin Cu 15 x 1 mm
Tabela 8. Llojet e gypave te bakrit

5.2.7 Llogaritja e rënieve te presionit për ujë sanitar
Rënia e presionit në qarkun e gypave të lidhjes së solarit merret si shuma e humbjeve të
presionit gjatësore dhe asaj lokale:
∆𝑝𝜍 = ∆𝑝𝑔𝑗 + ∆𝑝𝑙
Rënia e presionit për çdo m të rrjetit gypor të instaluar varet nga diametri i gypit dhe
shpejtësia e rrjedhjes. Kjo lexohet nga monogrami.
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Figura 26.Monogrami i humbjeve të presionit për bakër të kombinimit të mediumit punues 65 %
ujë dhe 35 % glykol në temperaturën 50 ˚C (Krasniqi, 2003)

Kjo dukuri merr parasysh materialet e përdorura për gypa, shpejtësia e rrjedhjes dhe
përzierja e fluidit. Rënie e presionit në kthesa, ventilla etj., merret nga tabelat që japin
prodhuesit ose merret përafërsisht sa 1/3 e rënies së presionit në gypa.
Rënia e përgjithshme e presionit është : ∆𝑃𝑝𝑒𝑟𝑔𝑗. = 22976𝑃𝑎

5.2.8 Dimensionimi i pompës qarkulluese për ujë sanitar
Pompa përdoret për qarkullim të detyruar të ujit te sistemet e ngrohjes me energji diellore.
Zgjedhja e pompës bëhet në bazë të fuqisë së nevojshme për qarkullimin e ujit. Fuqia P e
nevojshme e pompës 8.3 [W]
Nga katalogu për pompa WILO caktojmë pompën konstante TOP -Z 20/4 1~ PN 10
Dimensionet e enës se zgjerimit duhet te jene : 𝑉 = 21.23 [𝑙]
Në baze te standardeve përvetësohet ena e zgjerimit 25 [l]
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5.3

Dimensionimi i pajisjeve diellore për ngrohjen e objektit

Instalimet standarde të ngrohjes punohen në temperatura të dërgimit dhe të kthimi (70 –
50 ) °C. Këto temperatura të larta vetëm ne raste të rralla instalimi i paneleve diellore
mundet t’i plotësoj ne sezonën dimërore. Në rastet e instalimit nga pllaka rrezatuese të
nxehtësisë (në dysheme apo në mure ) temperaturat e ulëta të dërgimit dhe të kthimit të
nxehtësisë (40 – 25 ) °C mundësojnë shfrytëzimin optimal të nxehtësisë së akumuluar
nga energjia diellore. Në këtë rast faktori i mbulimit të energjisë për nevoja të ngrohjes
rritet dukshëm duke ulur shpenzimet e naftës apo gazit në (20-40) %.

Për vlera maksimale të llogaritjes të paneleve diellore për mbështetje të ngrohjes së
objektit bazuar në përvojat mund të shfrytëzohen formulat empirike vijuese:
Nga 0.8 deri ne 1.1 sipërfaqe e kolektorit për çdo 10 𝑚2 te sipërfaqes ngrohëse.
Për sipërfaqen e shtëpisë banuese prej S=420 𝑚2 caktojmë 42 𝑚2 të sipërfaqes së
kolektorit diellorë.
Një kolektor ka sipërfaqe efektive prej 2.25 𝑚2 .Nga raporti i sasisë së tërësishme të
sipërfaqes se kolektorëve me sipërfaqen efektive të një kolektori nxjerrim numrin e
kolektorëve.
𝑁=

𝑆𝑡
42
=
= 18.66 𝑘𝑜𝑙𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒
𝑆𝑒 2.25

(5.13)

Pra sasia e kolektorëve që duhet të vendosen është e përvetësuar 19 kolektorë.
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Figura 27.Sistemi aktiv indirekt për ngrohjen e ujit sanitar:1- gypi i ujit të ftohtë që hynë në
kolektorë,2- valvola mbyllëse,3- pompa qarkulluese,4- valvola jokthyese,5-gypi i ujit të nxehtës,6valvola për ç’ajrosje,7- këmbyesi i nxehtësisë,8- bojleri,9- termostati (senzori) i bojlerit,10- senzori i
kontrolluesit të pompës qarkulluese,11- termostati (senzori) në gypin dalës nga kolektori,12valvola siguruese,13- ena e zgjerimit (Krasniqi, 2003)

5.3.1 Dimensionimi i akumuluesit për ngrohje
Për caktimin e vëllimit të akumuluesit, për sipërfaqe ngrohëse të panelit diellor me 42 𝑚²
nga formula empirike marrim 50 [l] ujë për 𝑚² të panelit diellorë :
𝑉 = 42 × 50 = 2100[𝑙]

(5.14)

Nga tabela standarde e zgjedhim akumuluesin me vëllim prej V= 2500 [l]
5.3.2 Llogaritja e gypave për ngrohje qendrore
𝑉̇ = 50 × 19 = 950

𝑙
ℎ

(5.15)
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𝑤 = 0.7
𝑫=√

𝑚
𝑠

𝟒 × 𝑽̇
= 𝟒𝟏. 𝟓𝟕𝒎𝒎
𝝅×𝒘

(5.16)
(𝟓. 𝟏𝟕)

E përvetësojmë nga (tabela 8) gypin Cu 42 x 1.5
5.3.3 Llogaritja e rënieve te presionit për rrjetin e solareve për ngrohjen e
akumulatorit për ngrohjen e objektit
Rënia e presionit në qarkun e gypave te lidhjes së solarit merret si shuma e humbjeve të
presionit gjatësore dhe asaj lokale.Rënia e presionit për çdo m’ të rrjetit gypor të instaluar
varet nga diametri i gypit dhe shpejtësia e rrjedhjes. Kjo lexohet nga monogrami.

Figura 28. Humbjet e presionit për bakër të kombinimit te mediumit punues 65 % ujë dhe 35 %
glykol në temperaturën 50 ˚C. (Krasniqi, 2003)

Kjo dukuri merr parasysh materialin e përdorur për gypa, shpejtësia e rrjedhjes dhe
përzierja e fluidit,rënie e presionit në kthesa,ventilla etj., merret nga tabelat që japin
prodhuesit ose merret përafërsisht sa 1/3 e rënies së presionit ne gypa.
Rënia e përgjithshme e presionit është: 31443Pa
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5.3.4 Dimensionimi i pompës qarkulluese për ngrohjen e akumulatorit nga panelet
diellore për ngrohje e objektit
Pompa përdoret për qarkullim të detyruar të ujit te sistemet e ngrohjes me energji
diellore. Zgjedhja e pompës bëhet në bazë të fuqisë së nevojshme për qarkullimin e ujit.
Në anën tjetër fuqia P nevojshme e pompës është 71.62[W]
Nga katalogu caktojmë pompën konstante WILO TOP Z 30/7 1~ PN 10

5.3.5 Dimensionimi i enës se zgjerimit për ngrohje nga rrjeti i solareve
Vëllimi i sipërfaqes së kolektorit : 𝑽𝒌 = 𝟓𝒍
𝒍

Gypi i qarkut të solarit ka vëllim ne 1 m’ të gypit Cu 𝟒𝟐 × 𝟏. 𝟓 ∶ 𝑽𝒈 = 𝟏. 𝟐 𝒎
Gjatësia e rrjetit gypor : 𝑳𝑹 = 𝟔𝟒𝒎
Gjatësia e kyçjes hidraulike deri te pompa : 𝑳𝒓 = 𝟐𝒎
Vëllimi i këmbyesit te nxehtësisë së spirales në bojler : 𝑽𝒌𝒆𝒎𝒃. = 𝟒𝟒𝒍
Lartësia hidrostatike në enën ekspanduese: 𝑯𝒉𝒊𝒅𝒓. = 𝟏𝟑𝒎
Koeficienti i zgjerimit volumetrik të fluidit është : 𝒆 = 𝟎. 𝟎𝟖𝟓
Zgjedhim vëllimin e enës se zgjerimit :
𝑉𝐸 = 𝑉𝑘 + 𝑉𝑅 + 𝑒 × 𝑉𝐴 = 𝑉𝑘𝑜𝑙 + (𝐿𝑟 × 𝑉𝑔 ) + 𝑒 × (𝑉𝑘𝑜𝑙 + (𝐿𝑅 × 𝑉𝑔 ) + 𝑉𝑘𝑒𝑚𝑏 )
= 18.093𝑙
(5.18)
Presioni akumulues :

𝑃𝐴 = 0.8 + 𝑃𝑠𝑡𝑎𝑡. = 2.1 𝑏𝑎𝑟

( 5.19)

Dimensioni i enës së zgjerimit: 40.9 [𝑙]

Në bazë të standardeve përvetësohet ena e zgjerimit 50 [l].
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5.3.6 Ventili sigurues për ngrohjen e ujit sanitar dhe për ngrohjen e ujit në
akumulator për ngrohjen e objektit
Nga tabela 9, caktohet ventili sigurues për presion 2.1[bar] merret akumulimi i presionit
3.0 [bar] me këtë rast zgjidhet valvula siguruese 6.0 [bar].

Tabela 9. Tabela për zgjedhjen e valvulave sigurues
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6

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Nëse çmimi për një panel diellor kushton rreth (450-750€) ,për vlera llogaritëse marrim
çmimin mesatar 525€ dhe bojleri për akumulimin e ujit sanitar i 500 litrave kushton rreth
750€, atëherë çmimi për instalimin e paneleve diellore për ngrohjen e ujit sanitar kushton
rreth 2325€, një sistem që në etapën fillestare ka një investim më të madh mirëpo kjo
mund të mbulojë rreth 60 % të energjisë gjatë vitit. Nëse një ngrohës 6kW i bojlerit që e
ngrohë ujin me energji elektrike punon rreth 10 orë në ditë atëherë për një vit i bie që të
harxhojë energji 21600kWh/vitë, nëse çmimi i një kWh energji kushton 0,10€ atëherë i
bie që të harxhohen rreth 2160€ në vitë. Me anë të paneleve diellor bëhet mbulimi i saj
prej 60% që i bie që për një vit të kursehen rreth 1296€. Me anë të kësaj i bie që kursimi
i energjisë për 2 vite është 2592€ gjë që ka leverdi në instalimin e paneleve diellore me
ç‘rast arrihen të kthehen investimet brenda 2 deri në 3 vite. Ndërsa sa i përket rastit të
shfrytëzimit të paneleve diellore për ngrohjen e objektit i bie që për 19 panele diellore
me çmimin mesatar 525€ dhe për akumulues te 2500 litrave me çmim 2150€ duhet të
ketë investim gjithsej rreth 12125€. Me shfrytëzimin e paneleve diellore mund të mbulojë
rreth 30% të shpenzimeve të energjisë. Me llogaritjen e ngrohjes me rryme i bie që për 5
muajve të sezones për ngrohje të harxhohen rreth 6300€ ,ku ngrohja bëhet përmes
energjisë elektrike. Me këtë rast i bie që përmes pasqyrave diellore të kursehen rreth
1080€. Nga kjo arrijmë në përfundim që rikthimi i investimeve në pasqyrat diellore mund
të arrihet pas 10 deri ne 12 vite.
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