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Çfarë është një Projektim EKO? 

Projektimi i produkteve Eko synon një impakt mjedisor sa më të ulët gjatë 
gjithë Ciklit të Jetës së produktit.  

Kjo procedurë  mbështetet nga Përzgjedhja e kompjuterizuar e materialeve 
dhe është inkorporuar në programin CES  EduPack , ideuar nga Departamenti i 

Inxhinierisë, Kembrixh dhe realizuar nga GrantaDesign. 



PROJEKTIMET INXHINIERIKE & PËRZGJEDHJA E KOMPJUTERIZUAR MATERIALEVE  

Inxhinierët projektues, gjatë konceptimit të çdo produkti, duhet të zgjedhin materialin 
prej të cilit do të përbëhet ky produkt dhe rrugën teknologjike  për prodhimin e tij.  
 
Projektimi është procesi i transformimit të një ideje, apo të një nevoje të tregut në një 
informacion të detajuar, nëpërmjet të cilit mund të realizohet një produkt. 
 

Sot llogaritet në rreth 80 000 numri i materialeve të disponueshme dhe në rreth 6000 
numri i proceve të mundshme të përpunimit të tyre. Nga ana tjetër, të shumtë janë dhe 
materialet ‘jo-familjare’ . Edhe  projektuesi më i mirë e ka të vështirë të orientohet  në 
këtë “pafundësi” zgjedhjesh materialiesh dhe procesesh. 

Metoda e Përzgjedhjes së Materialeve dhe Proceseve, apo Metoda Ashby 
është metoda që jep zgjidhjen që po kërkojmë. 



Projektimi kërkon një profil të caktuar 
atributesh: për shembull, një qëndrueshmëri 
të lartë, konstruksion të lehtë, një kosto 
modeste dhe një rezistencë të mirë në mjedis. 

Problemi qëndron në identifikimin e profilit 
të dëshiruar të atributeve dhe në 
krahasimin e tij me atë të materialeve 
inxhinierike reale për të gjetur kombinimin 
më të mirë. Kjo realizohet duke bërë së pari 
filtrimin dhe renditjen e kandidatëve për të 
arritur në një listë të shkurtër të tyre dhe, më 
tej, duke kërkuar informacione plotësuese të 
detajuara për çdo kandidat, gjë që 
mundëson bërjen e zgjedhjes 
përfundimtare. 

 Të gjitha Materialet 

Filtrimi: aplikimi i kufijve te vetive 

        (eliminimi i kandidateve qe nuk mund ta kryejne punën) 

        Renditja: aplikimi i indekseve të materialeve 
                     

Nën-grupi i materialeve 

Informacion plotësues: 
Manuale, programe (softe) te specializuara 

Sisteme eksperte, CD-ROMs, WWW 
                    (kërkimi i “biografise” së kandidatëve) 

Kandidatët e parë 

Kushtet lokale 
    (a u përgjigjet zgjedhja e bërë nevojave dhe kushteve lokale ?) 

Zgjedhja përfundimtare 

Projetimi inxhinierik i mbështetur nga programi CES  EduPack  



Arkitektura e programit CES  (Cambridge Engineering Selector) & Përzgjedhja  

Kërkesat e projektit 
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Rekordet Materiale  

Struktura e organizimit të 
pemës së tabelës së të 
dhënave për Materialet. 

Rekordet Procese 

Struktura e organizimit të 
pemës së tabelës së të 
dhënave për Proceset 

Struktura e Programit kompjuterik  CES  EduPack  



            Pjesë e një rekordi tipik nga Pema e Materialeve, 
         Gur Shtufi 



ATRIBUTET EKO DHE  INSTRUMENTI I EKO AUDITIT 
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EKO-PROJEKTIMI 

 Eko-projektimi është një përqasje e re që synon projektimin e produkteve ‘të 
gjelbërt’, të cilët e dëmtojnë sa më pak mjedisin. 

Landfill Combust 

Resources 

Emissions and ëaste 

Vlerësimi i 
Ciklit të Jetës, 

VCJ 



Çfarë bën një VCJ? 

 Në secilën fazë të jetës konsumohet energji dhe material dhe gjenerohet nxehtësi, 
emetime të CO2, SOx, NOx, si dhe emetime të tjera si: nxehtësi, mbetje të gazta, të 
lëngëta dhe të ngurta, të quajtura sëbashku "stresor " mjedisor. Secili prej këtyre treguesve 
mjedisorë duhet të merret parasysh në projektim, me qëllim minimizimin e tyre. 
 Ndikimi mjedisor i shkaktuar nga produktet është vlerësuar me anën e procedurave 
të Vlerësimit të Ciklit të Jetës (VCJ). 

Një VCJ e plotë kërkon shumë kohë, është i kushtueshëm, kërkon shumë detaje dhe nuk 
i përgjigjet problemit që në fazat e para të projektimit. Ai nuk është instrument projektimi. 



 Metoda e propozuar, e Eko-Projektimit synon që të marrë parasysh që në stadet e 
para të projektimit, ndikimin mjedisor të produkteve/materialeve. Kjo Metodë realizohet 
nëpërmjet ndihmës së instrumentit të Eko Auditit, i cili inkorporohet në CES EcoSelector dhe 
është instrumenti me anën e të cilit realizohet procedura e Eko Projektimit.  

Eko-Audit-i udhëzon 
projektimin, është 

interaktiv dhe edukues. 

Specifikimet e Produktit 

Konceptimi 

Mishërimi 

Detalizimi 

Nevoja e tregut 

Shtrimi i Problemit 

Skemat alternative 
 

Shtrimi dhe  
Analizat e përafërta 

 
Analizat CAD, FE,  
Optimizimi, kostoja 

Produkti VCJ 

 
Prania e  

Eko – audit 
  

Një VCJ është 
instrument 
vlerësimi 



Instrumenti  Eko Audit 

Struktura e e funksionimit të Instrumentit te auditimit  
 



Strategjia udhëzuese e projektimit zhvillohet në tre stade: 
 
Stadi i parë: Përshtatja e një matësi të thjeshtë për stresorin mjedisor. 
 
Energjia e shpenzuar gjatë gjithë jetës së produktit është stresori kryesor mjedisor 
(pasojë e saj është gjurma e CO2 e lëshuar në atmosferë); Energjia ka meritën se ajo është 
më e lehtë për tu monitoruar, mund të matet me një saktësi relative dhe, me një përkujdesje 
të përshtatshme, mundet të përdoret si prokurë (përfaqësim) për CO2. 

Strategjia e EKO Projektimit 

Stadi i dytë: Veçimi i fazave të jetës. 

Barra e energjisë që shpenzohet në secilën 
fazë të jetës 

Energjia e konsumuar nga produkte të ndryshme gjatë gjithë jetës 



Stadi i tretë:  Të bazuarit e veprimeve të mëtejshme mbi energjinë ose breakdown e karbonit 

Strategjia për përzgjedhjen e materialit 



Audit i  
shpejtë 

Hapat  

Analizë rezultatesh,  
identifikim  
prioritetesh 

Përdorimi i CES  
për përzgjedhjen  

e Materialeve të rinj  
apo Procesevels  

Rekomandim  
veprimesh & 

akses në ruajtjet 

Tani për tani do të ndjekim tre hapat e parë 

Eksplorim me 
opsionet “Po 

sikur..” 
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Po sikur... .. 
Material tjetër? 

CES na lejon të gjejmë 
materialet më të lehtë apo që 
shpenzojnë më pak energji 

Cila fazë përdor më shumë 
energji? CO2? Çfarë mund të 

bëjmë për këtë? 

Si funksionon dhe si procedojmë? 



PROJEKTIMET EKO TË BANESAVE TRADICIONALE  

Banesa 2-katëshe me sipërfaqe 240 m2, e ndërtuar në zonën qëndrore bregdetare 
sipas një projektimi tradicional; jetëgjatësia e saj 50 vjet. 

 Në rastin në studim, kemi marrë një banesë ekzistuese tradicionale, të cilën po 
e studiojmë sipas parimeve të projektimeve eko me synimin që ta rinovojmë për ta kthyer 
në banesë eko – duke marrë masa që të ulim stresorin mjedisor, pra energjinë e 
shpenzuar gjatë ciklit të jetës së saj. Ajo është e ndërtuar sipas stilit tradicional, thjesht e 
hidroizoluar, por pa termoizolim. 



 Banesat  e ndërtuara sipas projektime tradicionale, pa termoizolim, kryesisht 
pësojnë humbje të mëdha të energjisë, sidomos nëpërmjet mureve, rreth 35%, 
nëpërmjet çatisë dhe tavanit rreth 25%, nëpërmjet dyerve dhe dritareve rreth 25% dhe 
nëpërmjet dyshemesë rreth 15%.  

Për çfarë përdoret energjia në shtëpitë tona?  

Humbësit më të mëdhej të energjisë 
janë: Muret, me 35%; 
Shpenzuesit e saj me të mëdhej 
janë: Procesi i ngrohje-freskimit, 
60%; 



Component Material 
Part 
mass 
(kg) 

Total mass 
processed (kg) Energy (MJ) % 

CO2 footprint 
(kg) % 

Stone Foundation Granite(2.63) 2.2e+05 2.4e+05 1.4e+06 37.9 7.8e+04 28.4 
Masonry Brick (common, hard)(2.25) 2.1e+05 2.1e+05 7e+05 18.3 4.6e+04 16.7 

Column Concrete (normal (Portland 
cement)) 3.7e+05 3.7e+05 4.2e+05 11.0 3.5e+04 12.8 

Reinforced concrete Carbon steel, AISI 1020, as 
rolled 1.2e+04 1.2e+04 3e+05 7.9 2.1e+04 7.6 

Floor Ceramic tile 3e+04 3e+04 3.6e+05 9.4 5e+04 18.3 
Plaster Plaster of Paris 8.6e+04 8.6e+04 1.9e+05 5.0 1.7e+04 6.2 

Windows, doors flames Aluminum, commercial purity, 
1050A, wrought, H9 9.1e+02 9.1e+02 1.9e+05 5.0 1.1e+04 4.2 

Windows Soda lime - 0080 2.1e+02 2.3e+02 2.4e+03 0.1 1.7e+02 0.1 
Doors Oak (quercus alba) (l) 1e+03 1.2e+03 1.2e+04 0.3 1e+03 0.4 

Hydraulic plumbing 
Copper, C14200, wrought, soft 

(tough-pitch arsenical h.c. 
copper) 

1.7e+02 1.7e+02 9.9e+03 0.3 6.2e+02 0.2 

Pipes PVC (semi-rigid, molding and 
extrusion) 1.3e+02 1.3e+02 7.5e+03 0.2 3.2e+02 0.1 

Electrical conductors: 
cable core 

Copper-cadmium alloy, C16200, 
wrought, soft (h.c. copper) 5.4e+02 5.6e+02 3.2e+04 0.8 2e+03 0.7 

Cable sheath PVC/PMMA (unfilled) 68 72 8.3e+03 0.2 4.7e+02 0.2 
Terrace-roof Concrete (structural lightweight) 1.2e+05 1.2e+05 1.4e+05 3.6 1.1e+04 4.2 
Total 1.1e+06 3.8e+06 100 2.7e+05 100 

TË DHËNAT E PËRDORUESIT PËR BANESËN DHE  ENERGJIA E SHPENZUAR 
GJATË FAZËS I, GJENERUAR NGA EKO AUDIT  

 



EKO PROJEKTIMI DHE EKO AUDITIMI  

 Nevojiten disa të dhëna për fazën e Përdorimit:  
Konsumi mesatar vjetor i elektricitetit për një familje shqiptare është rreth  5000 kW/h;  
Energjia për ngrohje/ventilim, freskim është  60%, kështu,  
5000 x 60% = 3000 kWh: 200 ditë në vit (përdorimi i banesës) = 15kWh/ditë.  
Koha e përdorimit të elektricitetit është 8 orë. Prandaj  15kWh: 8h = 1,875 kW.  
Në banesë jetojnë 4 familje (janë 4 apartamente).  
Norma e konsumimit - ‘Power rating’ llogaritet: 1,875 x 4 = 7.5 kW 



Phase Energy (MJ) Energy (%) CO2 (kg) CO2 (%) 
Material 3.82e+06 51.6 2.74e+05 68.4 
Manufacture 5.19e+05 7.0 3.96e+04 9.9 
Transport 4.46e+04 0.6 3.17e+03 0.8 
Use 2.81e+06 37.9 6.91e+04 17.3 
Disposal 2.11e+05 2.8 1.48e+04 3.7 
Total (for first life) 7.4e+06 100 4e+05 100 

yearsm
MJ

yearsxm
MJx

yearsxsurface
EnergyTotalEcLC insulationwithout 22

6

380
50480

104,7
===



EKO PËRZGJEDHJA E MATERIALEVE PËR TERMOIZOLIM 



Component Material Part 
mass (kg) 

Total mass 
processed 

(kg) 

Energy 
(MJ) % 

CO2 footprint 
(kg) % 

Insulating layer - 
BETOPAN 

Cement bonded particle board, 
perpendicular to board 1.4e+04 1.4e+04 1.2e+05 3.0 8.7e+03 3.1 

VENDOSJA E SHTRESES TERMOIZOLUESE 

 

Ndryshimi i situatës energjitike, për shkak të humbjeve më të pakta gjatë transmetimit të nxehtësisë  



Phase Energy (MJ) Energy (%) CO2 (kg) CO2 (%) 
Material 3.93e+06 73.4 2.82e+05 78.8 
Manufacture 5.33e+05 9.9 4.23e+04 11.8 
Transport 4.52e+04 0.8 3.21e+03 0.9 
Use 6.36e+05 11.9 1.57e+04 4.4 
Disposal 2.13e+05 4.0 1.49e+04 4.2 
Total (for first life) 5.36e+06 100 3.58e+05 100 

REZULTATET E EKO AUDITIT PAS TERMOIZOLIMIT 

 

yearsm
MJ

yearsxm
MJx

yearsxsurface
EnergyTotalEcLC insulationwith 22

6

223
50480

1036,5
===



KRAHASIMI I REZULTATEVE ENERGJITIKE PARA DHE PAS TERMOIZOLIMIT 
 



ETIKETA ENERGJITIKE PËR KLASIFIKIMIN E BANESAVE  

 

Etiketa energjitike klasifikon banesat vetëm gjatë fazës së Përdorimit, ndërsa qëllimi i Projektive Eko 
është klasifikimi i tyre përgjatë gjithë ciklit të jetës.  

Ndërhyrja vetëm në një element konstruktivo-strukturor të banesave e përmirësoi situatën energjitike 
me një shkallë të klasifikimit, nga D në C (me 28%). 



PËRFUNDIME 

Projektimet Eko synojnë projektimin e produkteve që shpenzojnë sa më pak energji gjatë 
gjithë Ciklit të tyre të jetës, si pasojë lëshojnë më pak gjurmë karboni në atmosferë. Stresori 

mjedisor më i rëndësishëm, i monitorueshëm, nëpërmjet të cilit përcaktohet gjurma e 
karbonit në atmosferë është Energjia e shpenzuar gjatë gjithë Ciklit të Jetës.  

Etiketa energjitike për banesat duhet të ndryshohet, sepse ajo i klasifikon banesat sipas 
shpenzimit energjitik vetëm gjatë fazës së Përdorimit, ndërsa qëllimi i Projektive Eko është 

klasifikimi i tyre sipas shpenzimit energjitik përgjatë gjithë Ciklit të Jetës.  

Njerëzit mendojnë që një banesë ekologjike kushton shumë shtrenjt, por kjo ndodh 
vetëm në fillim, sepse ajo që përfitohet nga kursimi i energjisë deri në fund të jetës së 

banesës e bën atë disa herë më të lirë se një banesë joekologjike. 
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