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Një krahasim

Termi „hibrid” si i tillë do të thotë përzierje ose kombinim. Kuptimi në teknologjinë e automjeteve 
është kur në një automjet është kombinuar një motor me djegie të brendshme me teknologji konven-
cionale me elementët e një automjeti elektrik.

Teknologjia hibride po bëhet gjithnjë e më e komplikuar teknikisht, kjo në tre faza: nga teknologjia 
mikro, tek ajo hibride e butë dhe deri tek teknologjia hibride e plotë. Pavarësisht dallimeve teknike, 
të gjitha teknologjitë kanë të përbashkët faktin që bateria e përdorur karikohet duke rekuperuar ener-
gjinë e frenimit.

Sa të rëndësishme janë  

teknologjitë elektrike dhe  

hibride për ofiçinën?

Në 2018-ën, në të gjithë botën u shitën për herë të parë më 

shumë se 2 milionë makina elektrike dhe hibride plug-in, kon-

kretisht, 2,1 milionë. Si rezultat, aksionet e tyre në treg janë rritur 

me 2,4 përqind të të gjithë regjistrimeve të reja dhe kjo tendencë 

po rritet (burimi: Center of Automotive Management). Madje në 

Norvegji aksionet në treg kanë arritur rreth 50%! 

Sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë (IEA), rritja e lëviz- 

shmërisë elektrike dhe hibride nxitet kryesisht nga programet  

qeveritare, siç janë primet e shitjeve, ndalimet lokale për makinat 

me motor me djegie ose rregulloret për ajrin e pastër. Agjensia 

vlerëson se automjetet elektrike janë një nga disa prej teknologji-

ve aktuale të motorëve, të cilat mund të përdoren për të arritur 

qëllime afatgjata të qëndrueshmërisë për uljen e emetimeve. 

Sipas një studimi nga konsulenca e menaxhimit Pricewaterhouse- 

Coopers, deri në vitin 2030 çdo makinë e tretë e re e regjistruar 

në Evropë mund të jetë makinë elektrike. Pra, nuk është më pye-

tja nëse automjetet me teknologji elektrike, hibride ose hidrogjen 

do të mbizotërojnë vërtet, përkundrazi, ato së shpejti do të bëhen 

pjesë e jetës së përditshme në rrugët tona. 

Edhe këto automjete kanë nevojë për mirëmbajtje dhe riparim, 

kështu që çështja e menaxhimit termik do të bëhet më kom-

plekse. Kontrolli i temperaturës së baterisë dhe elektronikës së 

fuqisë luan një rol po aq të rëndësishëm në këtë kontekst sa dhe 

ngrohja dhe ftohja e kabinës së automjetit. 

Komponentët e ajrit të kondicionuar nevojiten edhe për këto lloje 

motorësh, madje rëndësia e tyre është në rritje, pasi sistemi i 

kondicionimit të ajrit shpesh ka një ndikim të drejtpërdrejtë ose të 

tërthortë në ftohjen e baterive dhe elektronikës. 

Kjo është arsyeja pse çështja e „mirëmbajtjes së ajrit të kondicio-

nuar“ do të luajë një rol edhe më të rëndësishëm në të ardhmen.

Hyrje

Hyrje/ 
Pamje e përgjithshme mbi teknologjitë hibride

Pamje e përgjithshme  
mbi teknologjitë hibride 

Përfaqësuesit tipikë të automjeteve hibride të plota për momentin janë Toyota Prius, BMW ActiveHybrid X6 (E72) ose VW Touareg 

Hybrid. Ndërsa, BMW ActiveHybrid 7 dhe Mercedes S400 (F04) janë shembuj të një hibridi të butë.

Siç shihet nga tabela, secila prej teknologjive ka funksione të ndryshme që ndihmojnë në kursimin e karburantit. Këto katër funksione 

përshkruhen shkurtimisht më poshtë.

Funksioni Hibrid mikro Hibrid i lehtë Hibrid i plotë

Fuqia e motorit elektrik/gjeneratorit 2 – 3 kW
(Rekuperimi i forcës së frenimit 
nëpërmjet gjeneratorit)

10 – 15 kW >15 kW

Fusha e tensionit 12 V 42 – 150 V >100 V

Kursim i arritshëm i karburantit në krahasim  
me automjetet me energji konvencionale

<10% <20% >20%

Funksionet që ndihmojnë për të kursyer  
karburant

Funksioni start-stop
Rekuperimi

Funksioni start-stop
Funksioni i fuqizimit
Rekuperimi

Funksioni start-stop
Funksioni i fuqizimit
Rekuperimi
Drejtimi elektrik

 n Hibridet mikro

zakonisht janë të pajisur me një motor me djegie konvenciona-

le të brendshme me funksion automatik start-stop si dhe me 

rifitim të energjisë së frenimit (i ashtuquajturi rekuperim).

 n Hibridet e lehta

nga ana tjetër janë të pajisura si shtesë edhe me një motor të 

vogël elektrik dhe një bateri më të fuqishme. Motori elektrik 

ndihmës përdoret ekskluzivisht për mbështetje në nisje dhe 

për një fuqi më të madhe në parakalim, në të ashtuquajturën 

„fuqizim“.

 n Hibridet e plota

jo vetëm që mund të „fuqizojnë“, por edhe të lëvizin vetëm 

elektrikisht. Për këtë qëllim, ato janë të pajisura me një grup 

transmisioni të plotë elektrik, por për këtë nevojitet një bateri 

shumë më e fortë sesa një hibrid i butë.

 n Hibridet Plug-in

kanë mundësinë e karikimit të baterive brenda natës, për 

shembull. Efekti anësor pozitiv i këtij lloji të automjetit është se 

temperatura në kabinë mund të vendoset në temperaturën e 

dëshiruar që para nisjes së udhëtimit. Automjeti është gati për 

t’u përdorur mëngjesin tjetër. Hibridi plug-in është një formë e 

hibridit të plotë.

Njoftim i rëndësishëm për sigurinë
Informacioni teknik i mëposhtëm dhe këshillat praktike janë hartuar për të mbështetur profesionalisht  
ofiçinat e automjeteve në punën e tyre. Informacioni i dhënë këtu duhet të përdoret vetëm nga një  
personel specialist i mirëtrajnuar.



06 07

Funksioni start-stop

Nëse automjeti ndalet, për shembull, 

para semaforit ose në bllokim trafiku, mo-

tori me djegie të brendshme fiket. Nëse 

shtypet freksioni për nisje dhe futet mar-

shi i parë, motori i djegies së brendshme 

startohet automatikisht. Kjo do të thotë 

që është menjëherë gati për të lëvizur.

Rekuperimi

Rekuperimi është teknologjia me të cilën rifitohet një pjesë e energjisë së frenimit. Nor-

malisht, kjo energji do të humbiste si energji termike gjatë frenimit, ndërsa në rastin e 

rekuperimit, gjeneratori i automjetit përdoret si një frenë motori, përveç frenave normale 

të rrotave. Energjia e krijuar nga gjeneratori gjatë ngadalësimit ushqehet në rezervuarin 

e energjisë (në bateri). Ky proces rrit qëlllimisht çift rrotulluesin e motorit dhe kështu 

ngadalëson automjetin.

Funksioni i fuqizimit

Gjatë fazës së përshpejtimit shtohen çift rrotullimet e disponueshme të motorit me djegie 

dhe elektrik. Kjo do të thotë që një automjet hibrid mund të përshpejtohet më shpejt sesa 

një automjet i krahasueshëm, me energji konvencionale. Funksioni i fuqizimit përdoret 

për të mbështetur fuqinë e nisjes dhe për të shpalosur më shumë forcë në parakalim. 

Kjo forcë gjenerohet nga një motor elektrik ndihmës, i cili e siguron atë ekskluzivisht për 

këto dy qëllime përdorimi. Për shembull: tek Hybrid VW Touareg kjo nënkupton një rritje 

fuqie prej 34 kW.

Drejtimi elektrik i makinës

Nëse nevojitet një fuqi e ulët motori, si për shembull në qarkullimin brenda qytetit, 

vetëm motori elektrik shërben si njësi motori. Motori me djegie të brendshme është 

fikur. Përparësitë e këtij lloj motori janë: nuk konsumon benzinë dhe nuk ka emetime. 

Këto teknologji në automjet sjellin edhe kushte të ndryshuara që duhet t’i keni parasysh 

në punën tuaj të përditshme.

Tensioni elektrik në sistemin elektrik

Kërkesat dhe fuqia që duhet të plotësojë dhe ushtrojë motori elektrik i një automjeti 

elektrik dhe hibrid nuk mund të arrihen me tensionet prej 12 ose 24 volt. Këtu nevojitet 

një fushë tensioni shumë më e lartë. Në automjetet me sisteme të tensionit të lartë, 

motori dhe njësitë shtesë operohen me tensione nga 30 deri në 1.000 volt AC (voltazhi 

i alternuar) ose 60 deri në 1.500 volt (tension i njëjtë) DC. Kjo vlen për shumicën e  

automjeteve elektrike dhe hibride.

Automjeti frenon - bateria karikohet me 

fuqi të shtuar

Funksioni i fuqizimit - motori me djegie të 

brendshme dhe motori elektrik shtyjnë 

automjetin

Drejtimi elektrik i makinës - lëvizje vetëm 

nëpërmjet motorit elektrik

Funksioni

Sipas përkufizimit, një automjet elektrik është një mjet motorik që 

drejtohet nga një motor elektrik. Energjia elektrike e nevojshme 

për lëvizjen e tij merret nga një bateri motori (akumulatori), d.m.th 

jo nga një qelizë e karburantit ose nga një shtrirës intervali (Range 

Extender). Meqenëse makina elektrike nuk lëshon asnjë ndotës 

relevant, klasifikohet si një automjet pa emetime.

Në automjetin elektrik, rrotat drejtohen nga motorët elektrikë. 

Energjia elektrike ruhet në akumulatorët, në formën e një ose 

më shumë baterive të motorit ose të baterive furnizuese. Motorët 

elektrikë të drejtuar elektronikisht mund të japin çift rrotulluesin 

maksimal të tyre edhe në gjendje të qetë. Ndryshe nga motorët 

me djegie të brendshme, në përgjithësi ata nuk kanë nevojë për 

transmision manual dhe mund të përshpejtojnë shumë edhe në 

intervalin më të ulët të shpejtësisë. Motorët elektrikë janë më të 

qetë se motorët me benzinë ose naftë, janë pothuajse pa dridhje 

dhe nuk lëshojnë gazra të dëmshëm. Efikasiteti i tyre është 

shumë i lartë, më shumë se 90%. 

Kursimi i peshës si rezultat i eleminimit të moduleve të ndryshme 

(motori, transmisioni, rezervuari) tek motori me djegie të brendsh-

me kompensohet nga pesha relativisht e lartë e baterive. Prandaj 

automjetet elektrike zakonisht janë më të rënda se automjetet 

korresponduese me motor me djegie. Kapaciteti i baterisë (ba-

terive) ka një ndikim të lartë në peshën dhe çmimin e automjetit.

Në të kaluarën, automjetet elektrike kishin diapazon të shkurtër 

për çdo karikim baterie. Kohët e fundit, megjithatë, numri i ma-

kinave elektrike që mund të arrijnë diapazone prej disa qindra 

kilometrash është rritur. P.sh. Tesla Model S, VW e-Golf, Smart 

electric drive, Nissan Leaf, Renault ZOE dhe BMW i3.

Për të rritur më tej diapazonin e automjeteve elektrike, ndonjëherë 

përdoren pajisje shtesë (kryesisht në formën e një motori me dje-

gie të brendshme) për të gjeneruar energji elektrike. Këtu flitet për 

të ashtuquajturin „shtrirësin e intervalit“ ose „Range Extender“.

Sisteme të voltazhit të lartë  
në automjetet elektrike 

Kondicionimi dhe ftohja në automjetet elektrike

Në mënyrë që një automjet elektrik të operohet me një shkallë veçanërisht të lartë të efikasitetit, është e nevojshme që temperatura e 

motorit elektrik, elektronika e fuqisë dhe bateria të mbahet në një interval optimal të efikasitetit. Për ta garantuar këtë gjë, kërkohet një 

sistem i sofistikuar i menaxhimit termik:

Sistemi i bazuar në lëngun ftohës  
(ose ftohje direkte e baterisë) 

Cikli i sistemit të bazuar në lëngun ftohës përbëhet nga kompo-

nentët kryesorë të mëposhtëm: Kondensatori, vaporizuesi, dhe 

njësia e baterisë (qelizat e baterisë, pllaka ftohëse dhe ngrohësi 

elektrik). Ai furnizohet plotësisht nga qarku i lëngut ftohës të siste-

mit të ajrit të kondicionuar dhe drejtohet veçmas përmes valvula-

ve dhe sensorëve të temperaturës. Përshkrimi i funksionimit të 

secilit komponent mund të gjendet në shpjegimin për paraqitjen 

e sistemit ftohës. Qarku i bazuar në lëngun ftohës

Pamje e përgjithshme mbi teknologjitë hibride/ 
Sisteme të voltazhit të lartë në automjetet elektrike
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Qarku i bazuar në lëngun ftohës dhe në refrigerant (ose ftohja jo e drejtpërdrejtë e baterisë)

Sa më fuqishëm të projektohen bateritë, aq më shumë ka kup-

tim të përdoret qarku relativisht kompleks i ftohësit dhe refrige-

rantit. I gjithë sistemi i ftohjes është i ndarë në disa qarqe, secili 

me ftohësin e vet (ftohës me temperaturë të ulët), një pompë 

ftohëse, termostatin dhe valvulën e mbylljes së ftohësit. Qarku 

ftohës i sistemit të ajrit të kondicionuar është gjithashtu i integru-

ar përmes një shkëmbyesi të veçantë të nxehtësisë (chiller). Një 

ngrohës me tension të lartë për lëngun ftohës siguron kontrollin e 

mjaftueshëm të temperaturës së baterisë në temperatura të ulëta 

të jashtme.

Temperatura e lëngut ftohës për motorin elektrik dhe elektronikën 

e fuqisë mbahet 60°C në një qark të veçantë (qarku i brendshëm 

tek grafiku me sipër) me anë të një radiatori me temperaturë 

të ulët. Për të arritur performancën e plotë dhe për të siguruar 

jetëgjatësinë më të gjatë të mundshme, është e nevojshme të 

ruani temperaturën e ftohësit të baterisë midis 15°C dhe 30°C. 

Nëse temperaturat janë shumë të ulëta, lëngu ftohës nxehet nga 

një ngrohës elektrik me tension të lartë. Kur temperaturat jashtë 

janë shumë të larta, ai ftohet përmes një radiatori me temperaturë 

të ulët. Nëse kjo nuk është e mjaftueshme, lëngu ftohës ftohet 

më tej me anë të një chiller-i, i cili është i integruar si në qarkun me 

lëng ftohës, ashtu edhe në atë me refrigerant. Këtu, refrigeranti i 

sistemit të ajrit të kondicionuar rrjedh përmes chiller-it, dhe ftoh 

më tej lëngun ftohës, i cili gjithashtu rrjedh nëpër chiller. Sistemi 

kontrollohet nga termostatet, sensorët, pompat dhe valvulat.

Sisteme të voltazhit të lartë në 
automjetet elektrike 
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Valvula mbyllëse e ftohësit/ 
refrigerantit 
Valvulat mbyllëse të ftohësit/refrigerantit 

kontrollohen në mënyrë elektrike dhe 

hapin/mbyllin sipas nevojës pjesë të 

qarkut të ftohësit/të refrigerantit ose 

lidhin disa qarqe me njëri-tjetrin.

Termostati

Termostatet, qoftë elektrikë apo meka-

nikë, e mbajnë temperaturën e ftohësit 

në një nivel konstant.

Përshkrimi i komponentëve

Chiller

Chiller-i është një shkëmbyes special i nxehtësisë që është i lidhur si me qarkun ftohës 

ashtu edhe me qarkun refrigerant, gjë që mundëson që temperatura e ftohësit të ulet 

më tej nëpërmjet refrigerantit të sistemit të kondicionimit. Kjo mundëson ftohje shtesë 

indirekte të baterisë nëpërmjet sistemit të kondicionimit, nëse ka nevojë. Për këtë qëllim, 

ftohësi i një qarku dytësor rrjedh nëpër pllakat ftohëse të baterisë. Pas përthithjes së 

nxehtësisë, mjeti ftohës ftohet në një Chiller dhe shkon në temperaturën fillestare. Ulja 

e temperaturës në chiller kryhet përmes avullimit të një refrigeranti tjetër që qarkullon në 

një qark parësor.

Radiator baterie

Në secilën anë të pllakave ftohëse ndodhet një segment i baterisë. Segmentet e baterisë 

dhe pllakat ftohëse janë të lidhura fort në një modul. Me ftohjen e drejtpërdrejtë të ba-

terisë, pllakat e ftohjes përshkohen nga refrigeranti i sistemit të kondicionimit. Tek ftohja 

indirekte e baterisë, lëngu ftohës përshkon pllakat e ftohjes. Nëse kapaciteti i ftohjes nuk 

është i mjaftueshëm për ftohje indirekte të baterisë, lëngu ftohës mund të ftohet më tej 

duke përdorur një chiller. Chiller-i është një shkëmbyes special i nxehtësisë që përdoret 

për ftohjen indirekte të baterisë dhe është i integruar si në qarkun e refrigerantit ashtu 

edhe në atë të ftohësit.

Radiator me temperaturë të ulët

Temperatura e lëngut ftohës për motorin 

elektrik dhe elektronikën e fuqisë mba-

het 60°C në një qark të veçantë ftohës 

me anë të një radiatori me temperaturë 

të ulët.

Ngrohës me tension të lartë për  
lëngun ftohës

Nëse temperaturat janë shumë të ulëta, 

lëngu ftohës nxehet nga një ngrohës 

elektrik me tension të lartë. Ky është i in-

tegruar në qarkun ftohës.

Bateri me voltazh të lartë

Përveç motorit elektrik, bateria e tensionit të lartë (bateria HV) është një nga komponen-

tët kryesorë të automjetit elektrik. Ajo përbëhet nga module të ndërlidhura të baterive, 

të cilat nga ana e tyre përbëhen nga qeliza. Bateritë zakonisht bazohen në teknologjinë 

e litium-jonit. Ato kanë një densitet të lartë energjie. Për shkak të një reaksioni kimik 

dobësues, performanca bie ndjeshëm në temperaturat nën 0°C. Në temperaturat mbi 

30°C, vjetërsimi rritet ndjeshëm dhe në temperaturat mbi 40°C bateria mund të dëmto-

het. Për të arritur jetëgjatësinë më të gjatë të mundshme dhe efektivitetin, bateria duhet 

të funksionojë në një interval të caktuar të temperaturës.

Pompa uji elektrike

Pompat elektrike të ujit apo të lëngut 

ftohës me kontroll të integruar elektrik ndi-

zen ndryshueshmërisht në përputhje me 

kapacitetin e nevojshëm të ftohjes. Ato 

mund të përdoren si pompa kryesore, si 

pompa të rrymës sekondare ose pompa 

qarkulluese dhe të punojnë në mënyrë të 

pavarur nga motori dhe sipas nevojës. 

Kondensatori

Kondensatori nevojitet për të ftohur refri-

gerantin e ngrohur nga ngjeshja në kom-

presor. Gazi i nxehtë i refrigerantit der- 

dhet në kondensator dhe lëshon nxehtësi 

në mjedis përmes tubacionit dhe fletëve. 

Ftohja ndryshon gjendjen agregate të re-

frigerantit nga gaz në lëng.

Ngrohës elektrik/Ngrohës me  
voltazh të lartë

Automjeteve elektrike u mungon nxeh- 

tësia e mbeturinave të motorit, e cila tran-

sferohet në ftohës. Prandaj është e nevoj-

shme që kabina të ngrohet me ndihmën 

e një ngrohësi elektrik ndihmës, i cili 

është vendosur në sistemin e ventilimit.

Elektronikë me fuqi të lartë

Detyra e saj në automjet është të drejtojë motorët elektrikë, komunikimin me drejtimin e 

automjetit dhe diagnostikimi i motorit. Zakonisht, elektronika e fuqisë përbëhet nga një 

njësi e kontrollit elektronik, një inverter dhe një konvertues DC/DC. Për të mbajtur elek-

tronikën e fuqisë në një fushë të caktuar të temperaturës, ajo është e lidhur me sistemin 

e ftohjes/ngrohjes së automjetit.

Sisteme të voltazhit të lartë në 
automjetet elektrike 

Kompresor elektrik për ajrin e  
kondicionuar

Kompresori shtyhet elektrikisht me ten-

sion të lartë. Kjo bën të mundur që të 

ketë ajër të kondicionuar edhe kur motori 

është i fikur. Përveç kësaj, duke përdo-

rur sistemin e ajrit të kondicionuar edhe 

ftohësi mund të ftohet më tej.
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Ajri i kondicionuar

Për shkak të efikasitetit të tyre të lartë gjatë operimit, motorët elek-

trikë lëshojnë pak ose aspak humbje të nxehtësisë në mjedis kur 

janë të palëvizshëm. Prandaj, pra, janë të domosdoshëm ngro-

hës shtesë për të ngrohur makinën në temperatura të ulëta jashtë 

ose për të shmangur ngrirjen e xhamave. Këta përfaqësojnë një 

konsumator tjetër të energjisë dhe janë shumë domethënës për 

shkak të konsumit të lartë të tyre. Ata përdorin një pjesë të ener-

gjisë së ruajtur në bateri, e cila ka një ndikim të rëndësishëm 

në diapazon, veçanërisht në dimër. Ngrohësit elektrikë shtesë, 

të cilët janë të integruar në sistemin e ventilimit, paraqesin një 

formë të thjeshtë, efektive, por edhe shumë intensive të energjisë 

së ngrohjes. Prandaj tani po përdoren edhe pompa nxehtësie 

me efikasitet. Ato mund të përdoren edhe si ajër i kondicionuar 

për ftohje gjatë verës. Ngrohësit e sediljeve dhe dritaret e nxehta 

e sjellin nxehtësinë drejtpërdrejt në zonat që duhet të ngrohen 

dhe kështu e zvogëlojnë edhe nevojën e ngrohjes për kabinën. 

Shpesh, makinat elektrike, në kohën e tyre joaktive qëndrojnë në 

stacionet e karikimit. Atje, para se të fillojë udhëtimin, automjeti 

mund të ngrohet pa mbingarkuar baterinë. Në këtë mënyrë, gjatë 

udhëtimit do të nevojitet ndjeshëm më pak energji për ngrohje 

ose ftohje. Ndërkohë, ofrohen edhe aplikacione në smartphone 

me anë të të cilave ngrohja mund të kontrollohet në distancë. 

Menaxhimi i karikimit dhe shkarkimit

Për akumulatorët përdoren sisteme të ndryshme menaxhimi, të 

cilat drejtojnë karikimin dhe shkarkimin, monitorimin e tempera-

turës, vlerësimin e diapazonit dhe diagnozën. Qëndrueshmëria 

në thelb varet nga kushtet e përdorimit dhe respektimin e kufi-

jve të funksionimit. Sistemet e menaxhimit të baterive, përfshirë 

menaxhimin e temperaturës, parandalojnë mbingarkimin e dëm-

shëm dhe ndoshta kritik për sigurinë, ose shkarkimin e thellë të 

akumulatorëve dhe kushtet kritike të temperaturës. Monitorimi i 

secilës qelizë të baterisë lejon që ajo të reagojë para se të dësh-

tojnë ose të dëmtohen qelizat e tjera. Informacionet e statusit 

mund të ruhen edhe për qëllime mirëmbajtjeje dhe t’i përcillen 

shoferit në rast të ndonjë gabimi në formën e mesazhit.

Parimisht, sot kapaciteti i baterisë në shumicën e makinave elek-

trike është i mjaftueshëm për shumicën e distancave të shkurtra 

dhe të mesme. Një studim i publikuar nga Instituti i Teknologjisë 

në Masaçusets në vitin 2016 arriti në përfundimin se diapazo-

ni i makinave elektrike aktuale është i mjaftueshëm për 87% të 

të gjitha udhëtimeve. Sidoqoftë, diapazonet ndryshojnë shumë. 

Shpejtësia e automjetit elektrik, temperatura e jashtme dhe 

veçanërisht përdorimi i ngrohjes dhe ajrit të kondicionuar çojnë 

në një ulje të konsiderueshme të rrezes së veprimit. Sidoqoftë, 

koha gjithnjë e më e shkurtër e karikimit dhe zgjerimi i vazhdue-

shëm i infrastrukturës së karikimit bëjnë të mundur rritjen e mëtej-

shme të rrezes së veprimit të makinave elektrike. 

Sisteme të voltazhit të lartë në 
automjetet elektrike 
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Këshilla praktike

Në automjetet elektrike dhe hibride janë instaluar në mënyrë të 

pashmangshme komponentë me tension të lartë. Këto identifiko-

hen nga shenjat paralajmëruese të njëtrajtshme. Përveç kësaj, të 

gjitha kabllot e tensionit të lartë nga të gjithë prodhuesit janë bërë 

me ngjyrë portokalli të ndritshëm.

Për punime në automjete me sistem të tensionit të lartë zbatohet 

procedura e mëposhtme:

1. Hiqni tensionin

2. Siguroni anti-rindezjen

3. Kontrolloni që të mos ketë tension

Rregullat themelore për punime  
në automjete elektrike dhe hibride

Respektoni specifikimet e prodhuesit të automjeteve dhe këshillat tona për ofiçinat!

Startoni dhe lëvizni automjetin: 

Për të ngarë një automjet me sistem të tensionit të lartë, qoftë 

edhe nëse është vetëm për ta futur ose nxjerrë nga ofiçina, per-

soni përkatës duhet të ketë marrë udhëzime.

Shërbimi dhe mirëmbajtja: 

Puna e shërbimit dhe mirëmbajtjes (ndërrimi i rrotave, puna 

inspektuese) në automjete me tension të lartë mund të kryhet 

vetëm nga persona të cilët më parë janë këshilluar dhe udhëzuar 

në mënyrë të përshtatshme nga një „specialist për punime në 

automjete me voltazh të lartë me siguri të brendshme“ për rre-

ziqet e tyre.

Zëvendësimi i komponentëve të tensionit të lartë: 

Personat që zëvendësojnë komponentë të tensionit të lartë si 

p.sh një kompresor të ajrit të kondicionuar, duhet të kenë kualifi-

kimet e duhura (specialist për punime në automjete me voltazh të 

lartë me siguri të brendshme).

Zëvendësimi i baterisë: 

Riparimi ose zëvendësimi i komponentëve përçues të tensionit të 

lartë (baterisë) kërkon një kualifikim të veçantë.

Ndihma në rast avarie, rimorkimi dhe rekuperimi: 

Kushdo që ofron ndihmë në rast avarie në automjetet me sistem 

të tensionit të lartë, i tërheq ato ose edhe i rekuperon ato, duhet 

të ketë marrë udhëzime për strukturën dhe funksionimin e au-

tomjeteve dhe sistemet e tyre të tensionit të lartë. Për më tepër, 

duhet të merren parasysh paraprakisht udhëzimet përkatëse të 

prodhuesve të automjeteve. Nëse përbërësit e tensionit të lartë 

(bateria) janë dëmtuar, duhet të thirret shërbimi i zjarrfikësit.

Çfarë duhet të kem parasysh si punëtor (bashkëpunëtor) ofiçine?

Informacione bazë

Në konceptet konvencionale të makinës me motor me djegie, 

kondicionimi i brendshëm i ajrit varet drejtpërdrejt nga funksio-

nimi i motorit për shkak të kompresorit të drejtuar mekanikisht. 

Kompresorët me disqet e rripave përdoren edhe në automjete, 

të cilat nga specialistët quhen hibrid mikro dhe që kanë vetëm 

një funksion start-stop. Kjo rezulton në problemin që kur au-

tomjeti ka ndaluar dhe motori është i fikur, temperatura në daljen 

e avullimit të sistemit të kondicionimit rritet vetëm pas 2 sekon-

dash. Kështu, rritja e ngadaltë e temperaturës së shfryrjes së 

ventilimit si dhe rritja e lagështisë së ajrit janë shqetësuese për 

pasagjerët në automjet. 

Për të luftuar këtë problem, mund të përdoren rezervuaret e 

ftohjes të sapo zhvilluara, të ashtuquajturat vaporizues depozi-

tues. Vaporizuesi depozitues përbëhet nga dy blloqe: nga një 

bllok vaporizues dhe nga një bllok depozitimi. Të dy blloqet 

përshkohen nga refrigeranti në fazën e startimit ose kur motori 

është duke funksionuar. Ndërkohë, një lëng latent në vaporizues 

ftohet aq shumë sa ngrin. Në këtë mënyrë ai kthehet në depo-

zitues i ftohjes.

Në fazën e stopimit, motori është i fikur dhe si pasojë kompre-

sori nuk shtytet. Ajri i ngrohtë që rrjedh përgjatë vaporizuesit fto-

het dhe ndodh një shkëmbim nxehtësie. Ky shkëmbim vazhdon 

derisa lëngu latent të jetë shkrirë plotësisht. Kur rifillon udhëtimi 

procesi fillon nga e para, në mënyrë që vaporizuesi depozitues të 

mund të ftohë përsëri ajrin pas vetëm një minute.

Në automjetet pa vaporizues depozitues, në mot shumë të ngroh- 

të është e nevojshme të startoni përsëri motorin, qoftë edhe 

pas një ndalese të shkurtër. Vetëm në këtë mënyrë mund të si- 

gurohet ftohja e kabinës. Kondicionimi i brendshëm i automjetit  

gjithashtu përfshin ngrohjen e kabinës së pasagjerit nëse është  

e nevojshme. 

Në automjetet hibride të plota, motori i djegies së brendshme 

është i fikur në fazën e drejtimit elektrik. Nxehtësia e mbetur në 

qarkun e ujit është e mjaftueshme vetëm për ngrohjen e kabinës 

dhe vetëm për një kohë të shkurtër. Ngrohësit e ajrit me tensi-

on të lartë ndizen më pas si mbështetës, të cilët marrin përsipër 

funksionin e ngrohjes. Mënyra e funksionimit është e ngjashme 

me atë të një tharëse flokësh: ajri i thithur nga ventilatori i ajrit të 

brendshëm ngrohet tek elementët e ngrohjes gjatë pastrimit me 

furçë dhe pastaj rrjedh për në kabinë.

Sistemi i ajrit të kondicionuar  
në kabinë

Paraqitja skematike - vaporizuesi depozitues: (1) Blloku eva-

porizues 40 mm i thellë, (2) Blloku i depozitimit 15 mm i thellë, 

(3) Refrigeranti, (4) Lëngu latent, (5) Perçinë

Vaporizuesi depozitues

Rregullat themelore për punime në automjete elektrike dhe hibride/
Sistemi i ajrit të kondicionuar në kabinë
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Funksioni

Në automjetet me teknologji të plotë hibride, përdoren kompresorë elektrikë të voltazhit të lartë 
që nuk varen nga funksionimi i motorit të djegies së brendshme. Ky koncept i ri i motorit mun-
dëson funksione që çojnë në një rritje të mëtejshme të rehatisë në fushën e ajrit të kondicionuar 
në automjet.

Kompresor me voltazh të lartë  
për ajrin e kondicionuar

Ekziston mundësia që kabina e ngrohur të ftohet paraprakisht në 

temperaturën e dëshiruar para se të nisë udhëtimi. Ky kontrollim 

mund të bëhet me komandë në distancë.

Kjo ftohje në gjendje pushimi mund të bëhet vetëm në varësi të 

kapacitetit të baterisë në dispozicion. Këtu kompresori drejtohet 

me fuqinë më të vogël të mundshme dhe duke patur parasysh 

kërkesat e nevojshme për ajrin e kondicionuar.

Në kompresorët e tensionit të lartë të përdorur aktualisht, fuqia 

rregullohet duke përshtatur shpejtësinë e rrotullimit në shkallë 

prej 50 min. Prandaj, mund të hiqet dorë nga një rregullim i 

brendshëm i fuqisë.

Në kontrast me parimin e pjatës lëkundëse, i cili përdoret 

kryesisht në fushën e kompresorëve të shtyrë nga rripi, parimi 

i lëvizjes scroll përdoret për të kompresuar refrigerantin tek 

kompresorët e tensionit të lartë. Përparësitë janë një kursim i 

peshës përafërsisht 20% dhe një zvogëlim i kapacitetit të volu-

mit për të njëjtën sasi dhe me performancë identike.

Për të gjeneruar një çift rrotullues përkatësisht të madh për mo-

torin e kompresorit elektrik, këtu përdoret tensioni i njëjtë DC prej 

mbi 200 volt - një tension shumë i lartë në sektorin e automje-

teve motorike. Inverteri i integruar në njësinë e motorit elektrik e 

kthen këtë tension DC në voltazhin e alternuar AC, i cili i nevojitet 

motorit elektrik pa furça. Shpërndarja e nevojshme e nxehtësisë 

së inverterit dhe të motorit me dredha bëhet e mundur përmes 

rrjedhës së rikthimit të refrigerantit në anën e aspirimit.

Një krahasim

Menaxhimi i temperaturës së baterisë 

Bateria është thelbësore për funksionimin e një automjeti elektrik 

dhe hibrid. Ajo duhet të sigurojë shpejt dhe në mënyrë të sigurtë 

sasitë e nevojshme të konsiderueshme të energjisë për motorin. 

Këto janë kryesisht bateri të tensionit të lartë hibrid litium-jon dhe 

nikel-metal. Kjo zvogëlon më tej madhësinë dhe peshën e bate-

rive të automjeteve hibride.

Është e domosdoshme që bateritë e përdorura të funksionojnë 

në një shkallë të caktuar të temperaturës. Nga një temperaturë 

funksionimi prej +40°C, jetëgjatësia zvogëlohet, ndërsa nën 0°C 

efikasiteti zvogëlohet dhe fuqia bie. Për më tepër, ndryshimi i 

temperaturës midis secilës qelizë nuk duhet të kalojë një vlerë 

të caktuar.

Ngarkesat afatshkurtra të pikut në lidhje me rrymat e larta të tilla 

si rekuperimi dhe fuqizimi çojnë në një ngrohje jo të pakonside-

rueshme të qelizave. Për më tepër, temperaturat e larta në muajt 

e verës bëjnë që temperatura të arrijë shpejt vlerën kritike prej 

40°C. Pasoja e tejkalimit të temperaturës është vjetërsimi më i 

shpejtë dhe si rrjedhojë prishja e parakohshme e baterisë. Prod-

huesit e automjeteve synojnë një jetëgjatësi të llogaritur të jetës 

së një makine (rreth 8-10 vjet). Prandaj, procesi i vjetërsimit mund 

të luftohet vetëm me menaxhimin e duhur të temperaturës. Deri 

më tani, janë përdorur tre mundësi të ndryshme të menaxhimit 

të temperaturës:

Menaxhimi i temperaturës  
së baterisë 

Ajri përthithet nga kabina e automjetit të kondicionuar dhe për-

doret për të ftohur baterinë. Ajri i freskët i përthithur nga kabina e 

automjetit ka një temperaturë nën 40°C. Ky ajër përdoret për të 

përshkuar zonat lirisht të arritshme të paketës së baterisë.

Mundësia 1

Kompresori me voltazh të lartë për ajrin e kondicionuar/
Menaxhimi i temperaturës së baterisë
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Kontrolli i duhur i temperaturës luan një rol qendror në bateritë me 

kapacitete më të mëdha. Prandaj ngrohja shtesë e baterisë është 

e nevojshme në temperatura shumë të ulëta në mënyrë që ajo 

të çohet në fushën ideale të temperaturës. Vetëm në këtë fushë 

mund të arrihet një diapazon i kënaqshëm në modusin „Udhëtim 

elektrik“.

Për të kryer këtë ngrohje shtesë, bateria është e integruar në një 

qark sekondar. Ky qark siguron që temperatura ideale e funksi-

onimit prej 15°C - 30°C të ruhet vazhdimisht. Në bllokun e bate-

risë, një pllakë ftohëse e integruar përshkohet nga lëngu ftohës, 

i cili përbëhet nga uji dhe glukoli (qarku jeshil). Në temperatura 

të ulëta, lëngu ftohës mund të nxehet shpejt duke përdorur një 

ngrohës për të arritur temperaturën ideale. Nëse temperatura rri-

tet në bateri gjatë përdorimit të funksioneve hibride, ngrohja fiket. 

Lëngu ftohës pastaj mund të ftohet me anë të ftohësit të baterisë 

ose ftohësit me temperaturë të ulët nëpërmjet rrymës së ajrit të 

vendosur në pjesën e përparme të automjetit.

Nëse ftohja nëpërmjet radiatorit të baterisë nuk është e mjaftue-

shme në temperatura të larta të jashtme, ftohësi rrjedh përmes 

një chiller-i. Aty, refrigeranti i sistemit të kondicionimit të automjetit 

avullon. Përveç kësaj, nxehtësia mund të transferohet nga qarku 

sekondar në refrigerantin avullues në mënyrë shumë kompakte 

dhe me një densitet të lartë të fuqisë. Më pas ndodh një riftohje 

shtesë e lëngut ftohës. Duke përdorur shkëmbyesin special të 

nxehtësisë, bateria mund të funksionojë në një spektër tempera-

ture me efikasitet optimal.

Mundësia 3

Disavantazhet e këtij opsioni janë:

 n Efektiviteti i ulët i ftohjes.

 n Ajri i përthitur nga kabina nuk mund të përdoret për të  

reduktuar në mënyrë të barabartë temperaturën.

 n Harxhimi i konsiderueshëm në kanalin e ajrit.

 n Zhurma të mundshme shqetësuese në kabinë përmes  

turbinës së ajrit. 

 

 n Kanalet e ajrit sigurojnë një lidhje të drejtpërdrejtë midis hapësi-

rës së pasagjerit dhe baterisë. Për arsye sigurie (p.sh. çlirimi  

i gazit nga bateria) kjo mund të klasifikohet si problematike.

 n Rreziku i papastërtisë që hyn në paketën e baterisë nuk du-

het të nënvlerësohet, pasi ajri nga kabina përmban edhe plu-

hur. Pluhuri shtresohet midis qelizave dhe formon një shtresë 

përçuese në lidhje me lagështinë e ajrit të kondensuar. Kjo 

shtresë favorizon krijimin e rrymave të rrjedhjes në bateri.

Për të shmangur këtë rrezik, ajri i përthithur filtrohet. Ose, ajri mund të ftohet edhe nga një njësi e vogël e kondicionimit e ndarë, e ngjashme 

me sistemet e veçanta të kondicionimit të pasëm në automjetet luksoze.

Një pllakë e veçantë vaporizuesi e mbyllur në qelizën e baterisë 

lidhet me sistemin e kondicionimit të ajrit në automjet. Kjo ndodh 

në të ashtuquajturin proces ndarjeje në anën me presion të lartë 

dhe me presion të ulët përmes tubave dhe një valvul zgjerimi. 

Kjo do të thotë që vaporizuesi i kabinës dhe pllaka vaporizuese e 

baterisë, e cila funksionon si një vaporizues konvencional, janë të 

lidhur me të njëjtin qark.

Detyrat e ndryshme të dy vaporizuesve rezultojnë në kërkesa të 

ndryshme për përshkrimin e rrjedhës së refrigerantit. Ndërsa ftohja 

e kabinës duhet të plotësojë kërkesat e rehatisë të pasagjerëve, 

bateria e tensionit të lartë duhet të ftohet më pak a më shumë në 

varësi të situatës së udhëtimit dhe temperaturës së ambientit.

Rregullimi kompleks i sasisë së refrigerantit të evaporuar rezulton 

nga këto kërkesa. Dizajni i veçantë i pllakës së vaporizuesit dhe 

integrimi në bateri e mundësuar nga kjo, ofron një sipërfaqe të 

madhe kontakti për shkëmbimin e nxehtësisë. Kjo garanton që 

temperatura kritike maksimale prej 40°C të mos tejkalohet.

Në temperatura të jashtme shumë të ulëta, do të ishte e nevoj-

shme një rritje në temperaturën ideale të baterisë së paku 15°C. 

Sidoqoftë, pllaka evaporuese nuk mund të japë një kontribut në 

këtë situatë. Një bateri e ftohtë është më pak e fuqishme sesa 

një bateri me temperaturë të mirërregulluar dhe në temperatura 

nën nivelin e ngrirjes nuk mund të karikohen më. Kjo mund të 

tolerohet tek hibridi i butë: në raste ekstreme, funksioni hibrid 

është në dispozicion vetëm në një masë të kufizuar. Megjithatë, 

udhëtimi me motorin e djegies së brendshme është ende i mun-

dur. Ndërsa në automjetin krejtësisht elektrik duhet parashikuar 

një ngrohje baterie, në mënyrë që të jetë në gjendje të startohet 

dhe të udhëtojë në çdo situatë në dimër.

Mundësia 2

Menaxhimi i temperaturës 
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Pllakat vaporizuese që janë integruar direkt në bateri nuk mund të zëvendësohen individualisht.  
Prandaj, në rast dëmtimi duhet të zëvendësohet e gjithë bateria.
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Zbulo më shumë

Për të mirëmbajtur dhe riparuar sistemet komplekse, veçanë- 

risht për menaxhimin termik, në automjetet elektrike dhe hibri-

de duhet me patjetër një ekspertizë e veçantë. Për shembull, 

kushdo që dëshiron të kryejë punime në sisteme të voltazhit të 

lartë duhet të përfundojë një kurs trajnimi dy-ditor në Gjermani 

si „specialist për punime në automjete me voltazh të lartë me 

siguri të brendshme“.

Bazuar në njohuritë e marra atje, është e mundur, nga njëra 

anë, të vlerësohet rreziku i punës të nevojshme për t’u bërë në 

sistem dhe, nga ana tjetër, të sigurohet që sistemi të jetë pa 

tension për kohëzgjatjen e punës. Pa trajnime të përshtatshme, 

është e ndaluar të punohet në sisteme të tensionit të lartë ose 

tek komponentët e tyre. Riparimi ose zëvendësimi i komponen-

tëve përçuese të tensionit të lartë (baterisë) kërkon një kualifikim 

të veçantë.

Trajnim për riparimin e  
automjeteve elektrike dhe hibride

Mirëmbajtja e automjeteve  

elektrike dhe hibride

Edhe tek inspektimet dhe riparimet e përgjithshme (të tilla si ato 

tek sistemet e shkarkimit, gomat, amortizatorët, ndërrimet e va-

jit, të gomave etj.) ndodh një situatë e veçantë. Këto mund të 

kryhen vetëm nga punonjësit të cilët më parë janë këshilluar dhe 

udhëzuar në mënyrë të përshtatshme nga një „specialist për pu-

nime në automjete me voltazh të lartë me siguri të brendshme“ 

për rreziqet e tyre. Për më tepër, duhet të përdoren me patjetër 

mjetet që plotësojnë specifikimet e prodhuesit të automjeteve!

Kompanive të automjeteve motorike u kërkohet të udhëzojnë të 

gjithë punonjësit që janë të përfshirë në operimin, mirëmbajtjen 

dhe riparimin e automjeteve elektrike dhe hibride. Ju lutemi vini re 

kushtet specifike të vendit përkatës.

Këshilla për ofiçinën

Ndihma në rast avarie, rimorkimi 

dhe rekuperimi i automjeteve  

elektrike dhe hibride

Drejtuesit e automjeteve me sistem të tensionit të lartë (HV) nuk 

janë të ekspozuar ndaj ndonjë rreziku të drejtpërdrejtë elektrik, 

madje as në rast të ndonjë avarie. Numri i madh i masave të 

marra nga prodhuesit e automjeteve e bëjnë të sigurtë sistemin e 

voltazhit të lartë. Edhe dhënia e ndihmës në rast avarie është gji-

thashtu e sigurt për automjetet me sistem të lartë voltazhi, për sa 

kohë që nuk është e nevojshme ndërhyrja në sistemin e voltazhit 

të lartë për të bërë rregullime.

Sidoqoftë, ekzistojnë rreziqe në rast dhënie ndihme kur ka avari 

ose kur duhet bërë tërheqja e automjeteve të dëmtuara nga një 

aksident ose kur ato duhet të rekuperohen (nxirren) nga dëbora 

apo uji. Siguria e brendshme e automjeteve për mbrojtje ndaj 

rreziqeve nga goditjet elektrike apo harku elektrik është shumë e 

lartë, por nuk ka asnjë siguri 100% të plotë për çdo rast dëmtimi. 

Në rast dyshimi duhet të merret parasysh ose të kërkohet infor-

macioni përkatës nga prodhuesi i automjeteve. 

Trajnim për riparimin e automjeteve elektrike 
dhe hibride/Këshilla për ofiçinën

Oferta trajnimi nga MAHLE 
për menaxhimin termik:

Nëse je praktikant, stazhier, mjeshtër apo inxhinier: Oferta e 

MAHLE Aftermarket përfshin trajnimin e duhur për të gjithë.

Përveç trajnimit teorik, MAHLE Aftermarket ofron trajnime të po-

saçme praktike për parandalimin e dëmtimit të makinave, kamio-

nëve dhe makinerive bujqësore dhe ndërtimore.

Ne në MAHLE Aftermarket jemi fleksibël: ju zgjidhni temën që 

dëshironi dhe na tregoni kur dhe ku duhet të zhvillohet trajnimi 

dhe ne organizojmë gjithçka tjetër. Thjesht kontaktoni me part- 

nerin tuaj tregtar të MAHLE Aftermarket ose na kontaktoni direkt 

tek: ma.training@mahle.com

Ekspertët e teknologjisë në MAHLE Aftermarket i mirëpresin 

eventet interesante dhe emocionuese me ju!

 n Menaxhimi termik në motorët modernë me djegie të  

brendshme 

 n Teknologjitë e reja: potencialet dhe sfidat në motorët modernë 

 n Certifikatë aftësie për sistemin e ajrit të kondicionuar 

Mjetet për të punuar në sistemin e tensionit të lartë
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për ofiçinën

 n Nga logoja në kroskot ose brenda në automjet

 n Nga kabllot me tension të lartë ngjyrë portokalli (shih figurën). 

Rregulli i përgjithshëm është: rri larg përbërësve të tensionit të  

lartë dhe kabllove portokalli

 n Nga emërtimet në komponentët e voltazhit të lartë (shiko  

figurën) 

Si ta dalloj nëse automjeti ka një sistem të tensionit të lartë?

Komponentët e tensionit të lartë në motor

Kush mund të sigurojë ndihmë për ndarje?

Ndihmën në rast avarie për automjetet elektrike dhe hibride mund 

ta ofrojë dikush që është kualifikuar posaçërisht për këtë. Prandaj 

personat ndihmës në rast avarie marrin udhëzime për strukturën 

dhe funksionimin e automjeteve me sisteme të tensionit të lartë. 

Këtu zbatohen kërkesat dhe kushtet specifike të secilit vend në 

lidhje me punimet jo elektroteknike. (Për Gjermaninë zbatohet In-

formacioni DGUV 200-005 „Kualifikimin për punime në automjete 

me sistem të tensionit të lartë“ (më parë BGI 8686). Ju lutemi vini 

re kushtet specifike të vendit përkatës.)

Cilët janë hapat për dhënien e ndihmës në rast 
avarie?

 n Hiqni çelësin e ndezjes (Kujdes: sistemet transponder ndizen 

automatikisht kur afroheni) dhe pastaj hiqni shkëputësin izo-

lues/diskonektorin e baterisë së tensionit të lartë.

 n Kontrolloni vizualisht nëse janë dëmtuar komponentët e ten-

sionit të lartë.

 n Mos ndërhyni tek komponentët e voltazhit të lartë. Këto 

ndërhyje mund të kryhen vetëm nga njerëz të kualifikuar për 

të punuar në automjete me sistem të tensionit të lartë. Kjo vlen 

edhe nëse gjatë dhënies së ndihmës konstatohen dëme apo 

dëmtime të komponentëve të voltazhit të lartë.

 n Edhe kur është fikur sistemi i voltazhit të lartë mund të ketë 

mbetur akoma tension, dhe në varësi të prodhuesit kjo mund 

të zgjatë për disa minuta.

Shkëputësi izolues/diskonektori

Ndezja nga jashtë, rimorkimi dhe rekuperimi -çfarë duhet të keni parasysh?

Ndezja nga jashtë

Sigurohuni të respektoni me patjetër udhëzimet e prodhuesit. 

Vetëm disa automjete mund të ndizen nga jashtë përmes siste-

mit elektrik 12/24 V DC. Pas fikjes, mund të ketë tensione të 

mbetura të rrezikshme që nuk shkarkohen përmes rezistencës 

së përhershme të shkarkimit. Para hapjes, ndiqni udhëzimet në 

manualin e funksionimit ose informacionet teknike të prodhuesit 

të automjetit.

Rekuperimi dhe rimorkimi

 n Automjetet e padëmtuara në përgjithësi mund të ngarkohen në 

një karrotrec (karrotrec vinç).

 n Në rast tërheqje me shufër ose litar duhen respektuar udhëzi-

met e prodhuesit.

 n Për të rekuperuar automjetet në mënyrë të sigurt, duhet të 

merren parasysh të gjitha masat nga kapitulli “Ndihma e sigurt 

për makinat elektrike”.

 n Nëse automjeti tërhiqet/shpëtohet me një çikrik, asnjë kompo-

nent i voltazhit të lartë nuk mund të jetë në zonën e pikave të 

lidhjes dhe të dëmtohet. E njëjta gjë vlen edhe kur ngrihet me 

një krik apo vinç ngarkues. 

Si duhet vepruar në rast aksidenti

 n Në rast aksidenti, sistemi i voltazhit të lartë në shumicën e 

rasteve ç’aktivizohet dhe hap airbagun. Kjo vlen për pothuaj-

se të gjitha veturat, por jo domosdoshmërisht për automjetet 

industriale.

 n Për të punuar në mënyrë të sigurt, duhet të merren parasysh të 

gjitha masat nga kapitulli „Rregullat themelore për punime në 

automjete elektrike dhe hibride“.

 n Disa prodhues rekomandojnë ose kërkojnë që poli negativ i 

baterisë së sistemit elektrik 12/24 V DC të shkëputet (informa-

cione të mëtejshme gjithashtu mund të gjenden në udhëzimet 

përkatëse të shpëtimit).

 n Nëse bateritë ose kondensatorët e voltazhit të lartë (Depozi-

tuesit e energjisë në automjetet industriale) janë dëmtuar ose 

shkatërruar nga një aksident, kjo përbën një rrezik të veçantë. 

Në këtë rast duhet të thirret për ndihmë shërbimi i zjarrfikëses 

ose i ndihmës teknike. Në manovrimet me bateri të volta- 

zhit të lartë që janë dëmtuar nevojiten pajisjet e përshtatshme 

mbrojtëse personale (mbrojtja e fytyrës, doreza mbrojtëse për 

të punuar nën tension). 

 n Rrjedhja e lëngjeve të baterisë mund të jetë gërryese ose irri-

tuese, në varësi të llojit të baterisë, prandaj duhet të shmanget 

me patjetër kontakti. Pas një aksidenti nuk mund të përjash-

tohet edhe mundësia që bateritë e voltazhit të lartë mund të 

marrin zjarr më vonë për shkak të reagimeve të brendshme. 

Prandaj automjetet e aksidentuara nuk duhet të parkohen në 

ambjente të mbyllura.


