
 
 

Të dhëna bazike të lëndës 
Njësia akademike:  FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE 
Titulli i lëndës: BILANCI I MATERIES DHE ENERGJISË 
Niveli: BACHELOR 

Statusi lëndës: OBLIGUESE

Viti i studimeve: III
Numri i orëve në javë: 2+2
Vlera në kredi – ECTS: 6
Koha / lokacioni: E ENJTE, 10:00-11:30
Mësimëdhënësi i lëndës: Prof.Asoc.Dr. Mehush ALIU
Detajet kontaktuese:  044633263; mehush.aliu@umib.net 
 
Përshkrimi i lëndës Lënda “BILANCI I MATERIES DHE ENERGJISË”,  

shqyrton:Njësitë dhe dimensionet. Shndërrimi i 
njësive dhe faktorët e shndërrimit; Përcaktuesit 
themelore të llogaritjeve inxhinierike kimike; 
Variablat e procesit dhe ndarja e procesit; Forma e 
përgjithshme, diferenciale dhe integrale e bilancit të 
materies; Bilanci i materies së vazhdueshme, gjysmë 
të vazhdieshme dhe proceset sharzhore; Balanci i 
materies për proceset me një dhe me shumë njësi 
procesore; Bilanci i materies i proceseve kthyese; 
Bilanci meterial i procesit me reaksion kimik; 
Bilanci material i procesit të djegies dhe analiza e 
gazrave të tymit; Bilanci i materies në sistemet 
shumëfazore; Ligjet themelore dhe konceptet në 
aplikimin e bilancit të energjisë në llogaritjet  kimike 
inxhinierike; Bilanci i energjisë i sistemeve të 
brendshme dhe të jashtme të palëvizshme 
(stacionare); Balanci i energjisë tek proceset në të 
cilin reaksioni kimik nuk ndodh; Bilanci i energjisë 
së proceseve me reaksion kimik; Bilancet 
energjetike dhe të meteries në të njëjtën kohë tek 
proceset e zgjedhura të industrisë kimike. 

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i këtij kursi është aftësimi teorik dhe 
praktik i studentëve në njehsimin e bilancit të 
materies dhe energjisë për sisteme dhe procese të 
ndryshme.

Rezultatet e pritura të nxënies: Studentët mësojnë se ç’është bilanci i materies dhe 
energjisë, njehsimin e bilancit të materies dhe 
energjisë për sisteme dhe procese të ndryshme në 
inxhinierinë kimike, si edhe korigjimin dhe 
projektimin e sistemeve të reja në inxhinierinë 
kimike.

 
Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё 

nxёnit tё studentit)
Aktiviteti  Orë Ditë/javë  Gjithësej 
Ligjërata 2 1/15 30 



 
 

Ushtrime teorike/laboratorike 2 1/15 30 
Punë praktike - - - 
Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

1 1/15 15 

Ushtrime  në teren -  
Kollokfiume,seminare 2 2/2 4 
Detyra të  shtëpisë 1 1/15 15 
Koha e studimit vetanak të 
studentit (në bibliotekë ose në 
shtëpi) 

2 1/15 30 

Përgaditja përfundimtare për 
provim 

4 5/1 20 

Koha e kaluar në vlerësim 
(teste,kuiz,provim final) 

2 1/2 4 

Projektet,prezentimet ,etj 
 

2 1/1 2 

Totali 
 

  150 

 
Metodologjia e mësimëdhënies:   Ligjërata, ushtrime teorike, punë praktike, 

konsultimet, seminare, prezantime.
 
Metodat e vlerësimit: Pjesëmarrja e rregullt në ligjërata dhe angazhimi në 

ushtrime : 10 % 
Testi I dhe II (20+20) 40 % 
Seminari : 20% 
Provimi përfundimtar: 30%

Literatura  
Literatura bazë:   1.  Felder,R.M., Rousseau, R.W. Elementary 

Principles of Chemical Processes, 3rd edition, 
John Wiley & Sons, Inc., New York, 2005. 

2.  Arthur E. Morris, Gordon Geiger, H. Alan 
Fine, 2011,

Literatura shtesë:   3. Handbook on material and energy balance 
calculations in materials processing, third 
edition, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey.

Plani i dizejnuar i mësimit:   
Java Ligjerata që do të zhvillohet
Java e parë: Hyrje. Njësitë dhe dimensionet. Shndërrimi i njësive dhe 

faktorët e shndërrimit
Java e dytë: Përcaktuesit themelor të llogaritjeve inxhinierike kimike 
Java e tretë: Variablat e procesit dhe ndarja e procesit 
Java e katërt: Forma e përgjithshme, diferenciale dhe integrale e bilancit 

të materies 
Java e pestë:   Bilanci i materies së vazhdueshme, gjysmë të 

vazhdueshme dhe proceset sharzhore
Java e gjashtë: Balanci i materies për proceset me një dhe me shumë njësi 

procesore 
Java e shtatë:   Bilanci i materies i proceseve kthyese



 
 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Vijimi i regullt në ligjërata dhe ushtrime dhe regullat e mirësjelljes si: respektimi i orarit 
të mësimit, hyrja me kohë në sallë, mbajtja e qetësisë në mësim, fikja e telefonave 
celular, etj. 

 
  

Java e tetë:   Bilanci meterial i procesit me reaksion kimik 
Java e nëntë:   Bilanci material i procesit të djegies dhe analiza e gazrave 

të tymit
Java e dhjetë: Bilanci i materies në sistemet shumëfazore
Java e njëmbedhjetë: Ligjet themelore dhe konceptet në aplikimin e bilancit të 

energjisë në llogaritjet kimike inxhinierike  
Java e dymbëdhjetë:   Bilanci i energjisë i sistemeve të brendshme dhe të jashtme 

të palëvizshme (stacionare)
Java e trembëdhjetë: Balanci i energjisë tek proceset në të cilin reaksioni kimik 

nuk ndodh
Java e katërmbëdhjetë: Bilanci i energjisë së proceseve me reaksion kimik 
Java e pesëmbëdhjetë:    Bilancet energjetike dhe të materies në të njëjtën kohë tek 

proceset e zgjedhura të industrisë kimike


